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ABSTRAK 

 

Faradila, Elok Kuneta. 2019. Pengaruh Pendidikan Keluarga dan Lingkungan 

Masyarakat terhadap Akhlak Siswa Kelas VIII MTs Nurul Mujtahidin 

Mlarak Ponorogo. Skripsi. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. 

Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Muhammad Ali, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Pendidikan Keluarga, Lingkungan Masyarakat, Akhlak Siswa. 

Akhlak adalah kondisi jiwa yang melekat, yang daripadanya terlahir 

sikap atau amal tanpa membutuhkan suatu pemikiran atau pertimbangan. Banyak 

faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak, diantaranya yaitu insting, pola 

dasar bawaan (keturunan), lingkungan, kebiasaan, kehendak, dan pendidikan. 

Lingkungan tersebut meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang utama dan pertama bagi proses 

pendidikan anak. Pendidikan akhlak yang baik akan menghasilkan masyarakat 

yang baik pula. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian siswa kelas VIII 

MTs Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo memiliki akhlak yang masih kurang. Hal 

ini dikarenakan pendidikan yang diberikan oleh keluarga berbeda-beda. 

Disamping itu, lingkungan masyarakat juga menentukan baik buruknya akhlak 

siswa tersebut. 

Penelitian ini bertujuan: (1) Menjelaskan pengaruh yang signfikan 

pendidikan keluarga terhadap akhlak siswa kelas VIII MTs Nurul Mujtahidin 

Mlarak Ponorogo. (2) Menjelaskan pengaruh yang signifikan lingkungan 

masyarakat terhadap akhlak siswa kelas VIII MTs Nurul Mujtahidin Mlarak 

Ponorogo. (3) Menjelaskan pengaruh yang signifikan antara pendidikan keluarga 

dan lingkungan masyarakat secara simultan terhadap akhlak siswa kelas VIII MTs 

Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo. (4) Menjelaskan korelasi/hubungan antara 

pendidikan keluarga dengan lingkungan masyarakat. Peneliti menggunakan teknik 

nonprobability sampling, yaitu sampel jenuh yang berjumlah 33 siswa. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket dan dokumentasi. 

Sedangkan analisis data menggunakan rumus regresi linear sederhana dan ganda. 

Hasil analisis menunjukkan: (1) Ada pengaruh yang positif dan 

signifikan antara pendidikan keluarga terhadap akhlak siswa berdasarkan nilai F 

hitung 11,788 > F tabel 3,98 dengan presentase pengaruh sebesar 27,5% 

sedangkan 72,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model. 

(2) Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara lingkungan masyarakat 

terhadap akhlak siswa berdasarkan nilai F hitung 16,341 > F tabel 3,98 dengan 

presentase pengaruh sebesar 34,5% sedangkan 65,5% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak termasuk dalam model. (3) Ada pengaruh yang positif dana signifikan 

antara pendidikan keluarga dan lingkungan masyarakat terhadap akhlak siswa 

berdasarkan nilai F hitung 7,936 > F tabel 2,74 dengan presentase pengaruh 

sebesar 34,6% sedangkan 65,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk 

dalam model. (4) Ada korelasi/hubungan yang positif antara pendidikan keluarga 

dengan lingkungan masyarakat yang diperoleh dari nilai r hitung 0,901 > r tabel 

0,344 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Bab II pasal 3, disebutkan bahwa 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
2
 

Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-akhlaq yang merupakan 

bentuk jamak dari kata Al-khuluq. Menurut Ibnu Manzhur, al-khuluq adalah 

ath-thabi’ah yang artinya tabi’at, watak, pembawaan atau as-sajiyyah yang 

artinya tabi’at, pembawaan, dan karakter.
3
 Akhlak adalah kondisi jiwa yang 

telah tertanam kuat, yang darinya terlahir sikap amal secara mudah tanpa 

membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.
4
 Akhlak merupakan tabiat atau 

sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih, sehingga dalam jiwa 

tersebut benar-benar telah melekat. Maksudnya adalah perbuatan-perbuatan 

                                                           
2
 Ahmadi, Manajemen Kurikulum : Pendidikan Kecakapan Hidup (Yogyakarta : Pustaka 

Ifada, 2013), 2. 
3
 Marzuki, Pendidikan Karakter Islam (Jakarta: Amzah, 2017), 22. 

4
Wahid Ahmadi, Risalah Akhlak Panduan Perilaku Muslim Modern (Solo: Era 

Intermedia, 2004), 7. 

1 
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tersebut dilakukan benar-benar sudah merupakan “azimah”, yakni kemauan 

yang kuat tentang sesuatu perbuatan, oleh karenanya perbuatan itu memang 

sengaja dikehendaki adanya.
5
 

Akhlak yang positif atau mulia yang dimiliki remaja dan anak-anak 

kelak akan mengangkat status derajatnya. Kemuliaan seseorang terletak pada 

akhlaknya. Akhlak begitu penting karena dengan akhlak yang baik membuat 

seseorang tahan dan tabah dalam menghadapi cobaan dan dapat menjalani 

hidup dengan sempurna. Kestabilan hidup seseorang amatlah bergantung pada 

akhlak. Akhlak membuat individu menjadi matang, bertanggung jawab, dan 

produktif.
6
Aspek-aspek akhlak mengacu pada serangkaian sikap (attitudes), 

perilaku (behaviors), motivasi (motivations), dan keterampilan (skills). Akhlak 

menurut Zubaedi individu yang berakhlak baik atau unggul adalah seseorang 

yang berusaha melakukan hal yang terbaik terhadap Tuhan YME, dirinya, 

sesama, lingkungan, bangsa, dan negara dengan mengoptimalkan potensi 

(pengetahuan) dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi, dan perasaannya.
7
 

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi akhlak siswa. 

Diantaranya adalah insting, pola dasar bawaan (turunan), lingkungan, 

kebiasaan, kehendak, dan pendidikan. Insting merupakan suatu alat yang dapat 

menimbulkan perbuatan yang menyampaikan pada tujuan dengan berpikir 

lebih dahulu ke arah tujuan itu dan tiada dengan didahului latihan perbuatan 

                                                           
5
Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo: STAIN Po Press, 

2009), 184. 
6
 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter Konsepsi & Implementasinya secara 

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

Ruzz Media, 2013), 19. 
7
 Ibid., 29. 
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itu.
8
 Sifat anak mewarisi dari sifat-sifat orang tua mereka, tetapi mereka juga 

menjaga kepribadiannya dengan beberapa sifat yang tertentu, tidak dicampuri 

oleh pembawaan dari orangtuanya. Sifat-sifat yang dapat membedakan 

manusia satu dengan yang lainnya adalah warna, perasaan, akal, dan 

akhlaknya. Dan sifat-sifat tersebut akan dimiliki oleh orang-orang yang 

memelihara kepriadiannya.
9
 Pembawaan (keturunan) bukanlah satu-satunya 

sebab dalam pembentukan akhlak manusia, karena disamping hal tersebut juga 

terdapat lingkungan yang mempengaruhinya. Lingkungan adalah suatu yang 

melingkupi tubuh yang hidup.
10

 Tanpa adanya kebiasaan, akhlak juga tidak 

akan terbentuk dengan baik. Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang 

terus sehingga mudah dikerjakan bagi seseorang.
11

 Kehendak adalah penggerak 

manusia dan dari padanya timbul segala perbuatan yang hasil dari kehendak 

manusia dan seolah-olah tidur nyenyak sehingga dibangunkan oleh kehendak.
12

 

Sedangkan faktor yang terakhir adalah pendidikan. Dunia pendidikan sangat 

besar sekali pengaruhnya terhadap perilaku seseorang, khususnya akhlak.
13

 

Namun demikian, bangsa kita belakangan ini menunjukkan tanda-

tanda kemerosotan moral yang amat parah. Tanda-tanda tersebut diantaranya 

pertama, meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Kedua, penggunaan 

bahasa dan kata-kata yang memburuk. Ketiga, pengaruh kelompok yang kuat 

dalam tindak kekerasan. Keempat, meningkatnya perilaku yang merusak diri, 

                                                           
8
 Mustofa, Akhlak Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 82. 

9
 Ibid., 89. 

10
 Ibid., 91. 

11
 Ibid., 96. 

12
 Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam, 234-244. 

13
 Mustofa, Akhlak Tasawuf , 109. 
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seperti penggunaan alkohol. Kelima, semakin kaburnya pedoman moral baik 

dan buruk. Keenam, menurunnya etos kerja. Ketujuh, semakin rendahnya rasa 

hormat pada orangtua dan guru. Kedelapan, rendahnya rasa tanggung jawab 

individu dan warga negara. Kesembilan, membudayanya ketidakjujuran dan 

kesepuluh, adanya rasa saling curiga dan kebencian diantara sesama. Kemajuan 

zaman yang terjadi saat ini, yang semula dipandang akan memudahkan 

pekerjaan manusia, kenyataannya juga menimbulkan keresahan dan ketakutan 

baru bagi manusia. Seperti adanya teknologi baru yang membuat kunturnya 

rasa solidaritas, kebersamaan, dan silaturrahim.
14

 

Sebagaimana hasil dari  pengamatan  yang telah dilakukan peneliti  di 

MTs Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo, bahwasanya MTs Nurul Mujtahidin 

Mlarak Ponorogo adalah termasuk sekolah yang dari segi pengelolaannya 

menurut peneliti sudah baik. Siswa-siswanya juga dibiasakan doa dan mengaji 

bersama selama 15 menit sebelum memulai pembelajaran, kemudian mereka 

juga dibiasakan untuk melaksanakan shalat dzuhur berjama’ah. Namun, masih 

ada sebagian siswa yang memiliki akhlak yang kurang baik. Hal ini nampak 

ketika siswa masih kurang menghormati guru. Terkadang mereka masih 

membantah ketika mendapat perintah dari gurunya. Hal tersebut nampak juga 

ketika siswa masih kurang menghargai keberadaan mahasiswa magang II IAIN 

Ponorogo. Ketika proses pembelajaran, siswa sering mengacuhkan mahasiswa 

magang II, tidak memperhatikan dan ramai sendiri. Padahal pembelajaran 

sudah memakai metode dan media yang menarik. Pernah suatu ketika 

                                                           
14

 Kurniawan, Pendidikan Karakter Konsepsi & Implementasinya secara Terpadu di 

Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat, 18. 
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mahasiswa magang II ingin melaksanakan evaluasi terkait pembelajaran 

selama magang di MTs tersebut, namun mayoritas siswa laki-laki justru 

menolak dan berkata kasar kepada mahasiswa magang II.
15

  

Keluarga adalah wahana terbaik dalam proses sosialisasi dan 

pendidikan anak. Pendidikan dalam keluarga sebetulnya adalah pendidikan inti 

yang menjadi fondasi untuk perkembangan anak. Keluarga merupakan aspek 

penting untuk menanamkan karakter/akhlak pada anak sehingga anak 

mempunya akhlak yang baik. Menurut Suyanto, dasar pendidikan akhlak 

sebaiknya sejak usia kanak-kanak atau yang biasa disebut para ahli sebagai 

usia emas (golden age), karena usia ini terbukti sangat menentukan 

kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Hasil penelitian Suyanto 

menunjukkan bahwa sekitar 50 persen variabilitas kecerdasan orang dewasa 

sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30 persen berikutnya 

terjadi pada usia 8 tahun, dan 20 persen sisanya pada pengetahuan atau akhir 

dasawarsa kedua. Dari sini, sudah sepatutnya pendidikan akhlak dimulai dari 

dalam keluarga yang merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan anak.
16

 

Menurut Doni Koesoema, peran orang tua dalam keluarga bukan serta 

merta memberikan keberhasilan pendidikan karakter (akhlak) bagi anak. 

Menurutnya, meskipun orang tua memiliki potensi yang sangat strategis 

sebagai tempat investasi emosional pertama sang anak dalam masa-masa 

pertumbuhannya, posisi istimewa orang tua ini juga bisa menjadi titik lemah 

                                                           
15

 Observasi pada saat pelaksanaan Magang II di MTs Nurul Mujtahidin Mlarak 

Ponorogo pada tanggal 17 September- 6 November 2018. 
16

 Kurniawan, Pendidikan Karakter Konsepsi & Implementasinya secara Terpadu di 

Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat, 45. 
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bagi pembentukan akhlak anak. Doni Koesoema menyimpulkan bahwa visi 

pendidikan dan keyakinan filosofis serta pengalaman pribadi orang tua tentang 

pendidikan anak inilah yang akan menentukan berhasil tidaknya orang tua 

menjadi pendidik nilai dan akhlak bagi anak-anaknya.
17

 

Namun kenyataannya, tidak semua orangtua memiliki kompetensi 

yang memadai untuk menjadi pendidik, meskipun mereka memiliki hak 

istimewa untuk menjadi pendidik dalam masa-masa awal pertumbuhan anak. 

Tidak sedikit anak yang mendapatkan pendidikan yang kurang baik dalam 

keluarganya sehingga proses penanaman nilai dan pembentukan akhlak anak 

tidak terjadi dengan baik. Ketika anak semakin tumbuh dewasa dan 

membutuhkan tambahan pengetahuan dan ilmu, ternyata orangtua tidak dapat 

memenuhinya. Orangtua memiliki keterbatasan dalam hal kompetensi, metode 

dan sarana yang dapat membantu anak menambah pengetahuan dan ilmunya.
18

 

Pendidikan akhlak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga dan 

sekolah, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Sebagai lingkungan 

pendidikan  nonformal, masyarakat semestinya juga turut berperan dalam 

terselenggaranya proses pendidikan akhlak. Setiap individu sebagai anggota 

dari masyarakat tersebut harus bertanggung jawab dalam menciptakan suasana 

yang nyaman dan mendukung. Dalam pendidikan anak, orang tua hendaknya 

memiliki lingkungan yang mendukung pendidikan anak dan menghindari 

lingkungan masyarakat yang kurang baik. Sebab, ketika anak atau peserta didik 

berada pada lingkungan masyarakat yang kurang baik, perkembangan akhlak 

                                                           
17

 Marzuki, Pendidikan Karakter Islam, 69. 
18

 Ibid., 70. 
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atau kepribadian anak tersebut dapat menjadi kurang baik. Orang tua harus 

memilih lingkungan masyarakat yang sehat dan cocok sebagai tempat tinggal 

orang tua beserta anak-anaknya. Demikian pula sekolah sebagai lingkungan 

pendidikan formal, juga perlu memilih lingkungan masyarakat yang baik 

sehingga ikut mendukung proses pendidikan.
19

 

Dalam penyelenggaraan pendidikan akhlak, dibutuhkan keterpaduan 

pusat pendidikan akhlak, yaitu keluarga, sekolah/perguruan tinggi, dan 

masyarakat. Kesemuanya perlu berada dalam suatu kekompakan melalu jalinan 

komunikasi dan kolaborasi yang harmonis dalam mendukung progam-progran 

pendidikan akhlak.
20

 Dengan demikian, terdapat kaitan antara pendidikan 

keluarga dan lingkungan masyarakat terhadap pembentukan akhlak anak dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Alasan peneliti memilih MTs Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo 

sebagai lokasi penelitian adalah karena ditemukannya sebagian masalah 

perilaku keagamaan siswa dalam keseharian siswa di lokasi ini. Berkaitan 

dengan akhlak siswa, hal ini sejalan dengan visi MTs Nurul Mujtahidin 

tersebut, yakni “Terwujudnya Lulusan yang Islami, Beriman, Berilmu, 

Berakhlak mulia, dan Beramal sehingga Mencapai Kualitas yang Unggul 

dalam Imtaq dan Iptek.” Untuk itu, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian di MTs Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo, serta untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh pendidikan keluarga dan lingkungan masyarakat 

terhadap akhlak siswa. 

                                                           
19

 Kurniawan, Pendidikan Karakter Konsepsi & Implementasinya secara Terpadu di 

Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat, 49. 
20

 Ibid. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih 

jauh atau perlu diketahui seberapa besarnya pengaruh pendidikan keluarga dan 

lingkungan masyarakat terhadap akhlak siswa di kelas VIII MTs Nurul 

Mujtahidin Mlarak Ponorogo. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul skripsi: “Pengaruh Pendidikan 

Keluarga dan Lingkungan Masyarakat terhadap Akhlak Siswa Kelas VIII MTs 

Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo”. 

 

B. Batasan Masalah 

Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji dalam penelitian ini. 

Namun karena luasnya bidang cakupan serta adanya berbagai keterbatasan 

yang ada baik teori, maupun jangkauan penulis, dalam penelitian ini tidak 

semua dapat ditindak lanjuti. Penelitian ini dibatasi pada pendidikan keluarga, 

lingkungan masyarakat, dan akhlak siswa kelas VIII MTs Nurul Mujtahidin 

Mlarak Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari batasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah pendidikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap akhlak siswa 

kelas VIII MTs Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo? 

2. Apakah lingkungan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akhlak 

siswa kelas VIII MTs Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo? 
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3. Apakah secara simultan pendidikan keluarga dan lingkungan masyarakat 

berpengaruh secara signifikan terhadap akhlak siswa kelas VIII MTs Nurul 

Mujtahidin Mlarak Ponorogo? 

4. Apakah pendidikan keluarga berkolerasi secara signifikan dengan 

lingkungan masyarakat? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui ada tidaknya pengaruh pendidikan keluarga terhadap akhlak 

siswa kelas VIII MTs Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo. 

2. Mengetahui ada tidaknya pengaruh lingkungan masyarakat terhadap akhlak 

siswa kelas VIII MTs Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo 

3. Mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara pendidikan 

keluarga dan lingkungan masyarakat terhadap akhlak siswa kelas VIII MTs 

Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo. 

4. Mengetahui ada tidaknya korelasi yang signifikan antara pendidikan 

keluarga dengan lingkungan masyarakat. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik dari manfaat 

teoritis maupun praktis. 

1. Secara Teoretis 
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Hasil penelitian ini diharapkan menambah khazanah ilmu 

pengetahuan dan mampu memberikan pemikiran dalam memecahkan 

masalah pendidikan terutama berkaitan dengan pengaruh pendidikan 

keluarga dan lingkungan masyarakat terhadap akhlak siswa. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Adanya penelitian ini sekolah akan memperoleh gambaran 

tentang pengaruh pendidikan keluarga dan lingkungan masyarakat 

terhadap akhlak siswa. Dan setelah itu, sekolah akan lebih mudah dalam 

meningkatkan kualitas akhlak siswa. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu guru dalam 

menganalisis masalah yang dihadapi siswa mengenai pengaruh 

pendidikan keluarga dan lingkungan masyarakat terhadap akhlak siswa. 

c. Bagi Siswa 

Adanya penelitian ini diharapkan siswa memahami pentingnya 

pengaruh pendidikan keluarga dan lingkungan masyarakat terhadap 

akhlak siswa. Sehingga siswa akan lebih berhati-hati dalam 

melaksanakan hal apapun yang berhubungan dengan akhlak. 

d. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi 

untuk penelitian yang selanjutnya tentang pengaruh pendidikan keluarga 

dan lingkungan masyarakat terhadap akhlak siswa. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam laporan penelitian kuantitatif terdiri 

dari lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berkaitan. 

Sistematika pembahasan ini adalah: 

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang 

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

penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan untuk 

memudahkan dalam memaparkan masalah. 

Bab Kedua, berisi tentang telaah hasil penelitian terdahulu, landasan 

teori, kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis. Bab ini dimaksudkan untuk 

acuan teori yang digunakan untuk melakukan penelitian. 

Bab Ketiga, berisi metode penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi dan sempel, instrumen pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 

Bab Keempat, berisi hasil penelitian yang meliputi gambaran umum 

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

interpretasi. 

Bab Kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Bab 

ini dimaksudkan pembaca dan penulis mudah melihat inti hasil penelitian.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN 

TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil telaah yang dilakukan pada penelitian terdahulu yang  ada 

kaitannya dengan variabel yang akan diteliti pada penelitian ini antara lain: 

1. Skripsi Ahmad Martijo Angga Syahfutra Tahun 2017 yang berjudul 

“Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Akhlak Siswa SD di SD 

Pijeran Siman Ponorogo Pada Tahun 2016/2017” dengan simpulan 

sebagai berikut: Terdapat pengaruh  yang signifikan lingkungan keluarga 

terhadap akhlak siswa SD di Desa Pijeran Siman Ponorogo Tahun Pelajaran 

2016/2017. Hal ini diketahui dari hasil perhitungan dengan menggunakan 

statistika yaitu F hitung sebesar 26,0493782882 dan F tabel pada taraf 

signifikansi 5% sebesar 4,10. Karena F hitung > F tabel, maka Ho ditolak. 

Kemudian diperolah koefisien derteminasi sebesar 40,67% yang artinya 

lingkungan keluarga berpengaruh sebesar 40,67% terhadap akhlak siswa 

dan sisanya 59,33% dipengaruhi oleh faktor lain.
21

 

2. Skripsi Yola Fitriana Tahun 2018 yang berjudul “Pengaruh Bimbingan 

Konseling dan Lingkungan Masyarakat Terhadap Akhlak Siswa kelas 

                                                           
21

Ahmad Martijo Angga Syahfutra, “Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Akhlak 

Siswa SD di SD Pijeran Siman Ponorogo Pada Tahun 2016/2017”, (Skripsi: IAIN Ponorogo), 54. 

12 
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VII Mts Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo Tahun Pelajaran 

2017/2018” dengan simpulan sebagai berikut:      

a. Terdapat pengaruh yang signifikan bimbingan konseling terhadap akhlak 

siswa kelas VII Mts Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo dengan 

presentase pengaruh sebesar 19% dan sisanya 81% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain. 

b. Terdapat pengaruh yang signifikan lingkungan masyarakat terhadap 

akhlak siswa kelas VII Mts Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo dengan 

presentase pengaruh sebesar 27,5% dan sisanya 72,5% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain. 

c. Terdapat pengaruh yang signifikan bimbingan konseling dan lingkungan 

masyarakat terhadap akhlak siswa kelas VII Mts Al-Islam Joresan 

Mlarak Ponorogo dengan presentase pengaruh sebesar 28,5% dan sisanya 

71,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
22

 

3. Skripsi Astrid Aisarahmi Tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh 

Lingkungan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Akhlak 

Siswa Kelas X MA Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo Tahun Ajaran 

2016/2017” dengan simpulan sebagai berikut:  

a. Terdapat pengaruh yang signifikan lingkungan pendidikan terhadap 

akhlak siswa kelas X MA Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo dengan 

presentase pengaruh sebesar 8% dan sisanya 92% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lainnya. 

                                                           
22

 Yola Fitriana, “Pengaruh Bimbingan Konseling dan Lingkungan Sekolah Terhadap 

Akhlak Siswa kelas VII Mts Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018”, 

(Skripsi: IAIN Ponorogo), 89. 
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b. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan spiritual terhadap 

akhlak siswa kelas X MA Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo dengan 

presentase pengaruh sebesar 36,2% dan sisanya 63,8% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lainnya. 

c. Terdapat pengaruh yang signifikan antara lingkungan pendidikan dan 

kecerdasan spiritual terhadap akhlak siswa kelas X MA Al-Islam Joresan 

Mlarak Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan presentase 

pengaruh sebesar 41,4% sedangkan 58,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lainnya.
23

 

Dari beberapa telaah penelitian terdahulu di atas terdapat beberapa 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Telaah penelitian 

pertama, skripsi Ahmad Martijo Angga Syahfutra dengan penelitian sekarang 

yaitu sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif dengan variabel dependen 

Y yaitu akhlak siswa. Yang membedakan telaah ini adalah hanya 

menggunakan 1 variabel X saja yaitu lingkungan keluarga, sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan 2 variabel X yaitu X1 (pendidikan keluarga) 

dan X2 (lingkungan masyarakat). Penelitian kedua, skripsi Yola Fitriana 

dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan penelitian 

kuantitatif dan 3 variabel dengan variabel dependen Y yaitu akhlak siswa. 

Yang membedakan telaah ini adalah skripsi terdahulu menggunakan variabel 

X1 (bimbingan konseling) dan X2 (lingkungan sekolah), sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan variabel X1 (pendidikan keluarga) dan X2 (lingkungan 

                                                           
23

Astrid Aisarahmi, “Pengaruh Lingkungan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual 

Terhadap Akhlak Siswa Kelas X MA Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo Tahun Ajaran 

2016/2017”, (Skripsi: IAIN Ponorogo), 118. 
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masyarakat). Penelitian ketiga, skripsi Astrid Aisarahmi dengan penelitian 

sekarang yaitu sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif dan 3 variabel 

dengan variabel dependen Y yaitu akhlak siswa. Yang membedakan telaah ini 

adalah skripsi terdahulu menggunakan variabel X1 (lingkungan pendidikan) 

dan X2 (kecerdasan spiritual), sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

variabel X1 (pendidikan keluarga) dan X2 (lingkungan masyarakat). 

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat dibuat fish bone yang 

menunjukkan state of the art dari penelitian ini sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

State Of The Art Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ahmad Martijo A.S. - 

Tahun 2017) 

Lingkungan keluarga adalah 

lingkungan pendidikan 

pertama dan utama karena 

merupakan elemen pokok 

dalam proses pembentukan 

akhlak. 

 

(Yola Fitriana - Tahun 2018) 

Pengenbangan potensi menjadi kompetensi hidup 

memerlukan sistem pelayanan pendidikan yaitu dengan 

pelayanan bimbingan konseling (BK). Selain itu andil dari 

lingkungan masyarakat juga menentukan baik buruknya 

akhlak seseorang. 

 

 
 

Akhlak merupakan 

konsep fundamental 

yang menjadi pilar 

ajaran Islam dan 

merupakan salah satu 

tujuan dari Undang-

undang Sisdiknas No. 

20 tahun 2003. 

 

(Elok Kuneta 

Faradila – 2019) 

Kerjasama antara 

pendidikan 

keluarga dan 

lingkungan 

masyarakat akan 

membentuk akhlak 

anak secara 

sempurna. 

(Astrid Aisarahmi – Tahun 

2017) 

Kecerdasan spiritual yang 

dimiliki seseorang akan 

memudahkan seseorang dalam 

[embentukan akhlaknya. Begitu 

pula lingkungan pendidikan 

yang ditempatinya. 
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B. LandasanTeori 

1. Kajian Akhlak 

a. Pengertian Akhlak 

Secara bahasa kata akhlak berasal dari bahasa Arab al-akhlak 

yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq atau al-khaliq yang 

berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan atau adat, keperwiraan, kesatriaan, 

kejantanan.
24

 Kata akhlak ini lebih luas artinya daripada moral dan etika 

yang sering dipakai dalam bahasa indonesia sebab akhlak meliputi segi-

segi kejiwaan dari tingkah laku lahiriah dan batiniah seseorang.
25

 

Sedangkan pengertian secara istilah, akhlak adalah suatu 

keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang melahirkan perbuatan-

perbuatan yang mudah, tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan 

atau penelitian.
26

 Akhlak adalah semua perbuatan yang lahir atas 

dorongan jiwa berupa perbuatan baik atau buruk.
27

 

Suatu perbuatan dapat dianggap akhlak, jika:
28

 

1) Dilakukan secara sadar atas dorongan jiwa 

2) Dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan 

3) Dilakukan secara spontan 

Akhlak tidak terlepas dari aqidah dan syariat karena akhlak 

merupakan pola tingkah laku yang mengakumulasi dari keyakinan dan 

                                                           
24

Hamdani Hamid dan Beni Ahmad Saebani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam 

(Bandung: CV. Pustaka Media, 2013), 43. 
25

Rosihon Anwar, Akidah Akhlak (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 205. 
26

Saebani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, 43.  
27

Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih(Yogyakarta: Belukar, 2004), 31. 
28

Barmawie Umary, Materia Akhlak (Solo: Ramadhani, 1995), 1. 
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ketaatan. Akhlak tercermin dalam perilaku, yang ditampakkan melalui 

kata-kata dan perbuatan, dilakukan secara sadar atas dorongan dari 

dalam. Jadi, ilmu akhlak adalah ilmu yang mempersoalkan baik buruknya 

amal.
29

 

b. Macam-macam Akhlak 

Akhlak dapat dibagi berdasarkan sifatnya dan berdasarkan 

objeknya. Berdasarkan sifatnya, akhlak dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu:
30

 

1) Akhlak terpuji (Akhlakul karimah). 

Akhlak terpuji (akhlakul karimah) merupakan salah satu 

tanda kesempurnaan iman. Tanda tersebut dimanifestasikan ke dalam 

perbuatan sehari-hari dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang sesuai 

dengan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Al-

Hadist. Contoh akhlak terpuji ini adalah sabar, syukur, ikhlas, jujur, 

dan lain sebagainya.
31

 

2) Akhlak tercela (Akhlakul madzmumah). 

Akhlak tercela (Akhlakul madzmumah)  adalah segala bentuk 

akhlak yang bertentangan dengan akhlak mahmudah. Akhlak 

madzmumah merupakan tingkah laku yang tercela yang dapat 

merusak keimanan seseorang dan menjatuhkan martabatnya sebagai 

                                                           
29

.Ibid. 
30

Anwar, Akidah Akhlak, 215. 
31

Ibid. 
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manusia.  Contoh dari akhlak madzmumah adalah syirik, iri, dengki, 

kufur, takabur, dan lain sebagainya.
32

 

Berdasarkan objeknya, akhlak dibagi menjadi lima bagian, 

yaitu:
33

 

1) Akhlak yang berhubungan dengan Allah 

a) Menauhidkan Allah 

Salah satu bentuk akhlakul mahmudah adalah 

menauhidkan Allah. Maksudnya yaitu mempertegas keesaan Allah, 

atau mengakui bahwa tidak ada sesuatupun yang setara dengan 

Dzat, Sifat, Af’al, dan Asma Allah. Sesungguhnya kaidah Islam 

yang paling agung dan hakikat Islam yang paling besar yang 

diterima oleh Allah SWT adalah ibadah hanya kepada Allah SWT 

saja. 

b) Takwa kepada Allah 

Ketakwaan mempunyai dua sisi. Pertama, sisi duniawi 

yaitu memperhatikan dan menyesuaikan diri dengan hukum-hukum 

alam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kedua, sisi ukhrawi 

yaitu memperhatikan dan melaksanakan hukum-hukum syariat. 

c) Dzikrullah  

Allah sangat menganjurkan makhluknya agar selalu 

berdzikir kepada-Nya.  

 

                                                           
32

Ibid., 247. 
33

Ibid., 215-221. 
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d) Tawakal  

Tawakal adalah kesungguhan hati dalam bersandar kepada 

Allah SWT, untuk mendapatkan kemaslahatan serta mencegah 

kemadharatan, baik menyangkut urusan dunia maupun urusan 

akhirat.
34

 

2) Akhlak terhadap diri sendiri 

Dalam kehidupan manusia, susah-senang, suka-duka, sehat-

sakit itu silih berganti. Namun, kita harus ingat bahwa semua itu 

datang dari Allah SWT untuk menguji dan mengukur tingkat 

keimanan seorang hamba. Contohnya: Sabar dalam menghadapi 

kehidupan, syukur atas apa yang telah diperoleh, amanah, benar 

(jujur), menepati janji, menjaga kesucian diri (Al-iffah), dan lain 

sebagainya. 

3) Akhlak terhadap keluarga 

a) Berbakti kepada orang tua 

Dalam Al-Qur’an dan Hadits, permasalahan berbakti 

kepada orang tua senantiasa dikaitkan dengan keimanan kepada 

Allah, sedangkan masalah, durhaka terhadap keduanya selalu 

dikaitkan dengan berbuat syirik terhadapnya. Tak heran jika 

sebagian ulama menyimpulkan bahwa keimanan seseorang tidak 

akan berarti selama dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya 

                                                           
34

Ibid. 
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dan tidak ada bakti kepada keduanya selama dia tidak beriman 

kepada Allah. 

b) Bersikap baik pada saudara 

Agama Islam memerintahkan agar berbuat baik kepada 

sanak saudara atau kaum kerabat, sesudah menunaikan kewajiban 

kepada Allah kepada ibu bapak. Hidup rukun dan damai dengan 

saudara dapat tercapai apabila hubungan tetap terjalin dengan 

saling pengetian dan saling menolong. Kita wajib membantu 

apabila mereka dalam kesukaran. Sebab, dalam hidup ini, hampir 

semua orang mengalami berbagai kesukaran dan goncangan jiwa. 

Bila mereka memerlukan pertolongan yang bersifat benda, bantulah 

dengan benda. Bila mereka mengalami kegoncangan jiwa atau 

kegelisahan, cobalah menghibur atau menasehatinya. Sebab, 

bantuan itu bukan hanya berupa uang (benda), tetapi juga berupa 

bantuan moril. Bahkan, kadang-kadang, bantuan moril lebih besar 

daripada bantuan materi.
35

 

4) Akhlak terhadap masyarakat 

a) Berbuat baik terhadap tetangganya 

Tetangga adalah orang yang terdekat dengan kita. Dekat 

bukan karena pertalian darah atau pertalian persaudaraan. Bahkan, 

mungkin tidak se-agama dengan kita. Dekat disini adalah orang 

yang tinggal berdekatan dengan rumah kita. Kita wajib menjaga 

                                                           
35

Ibid., 222-238. 
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hak-hak tetangga dan berbuat baik kepada mereka sesuai dengan 

kemampuan dan haram hukumnya memusuhi mereka dengan 

modal dan bentuk apapun. Dalam sebuah hadits, Rasulullah 

bersabda: “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari 

akhir, hendaknya ia berbuat baik kepada tetangganya”. 

b) Suka menolong orang lain 

Dalam hidup ini, setiap orang pasti memerlukan 

pertolongan orang lain. Adakalanya karena sengsara dalam hidup, 

penderitaan bathin atau kegelisahan jiwa, dan adakalanya sedih 

setelah mendapat berbagai musibah. Orang mukmin akan tergerak 

hatnya apabila melihat orang lain tertimpa kerusakan untuk 

menolong mereka sesuai dengan kemampuannya. Apabila tidak ada 

bantuan benda, kita dapat membantu orang tersebut dengan nasihat 

atau kata-kata yang dapat menghibur hatinya. Bahkan, sewaktu-

waktu bantuan jasa pun lebih diharapkan daripada bantuan-bantuan 

lainnya.
36

 

5) Akhlak terhadap alam 

a) Memelihara dan menyantuni binatang 

Allah SWT menciptakan binatang untuk kepentingan 

manusia, dan juga menunjukkan kekuasaan-Nya. Betapa 

banyaknya binatang yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada 

yang dimanfaatkan tenaganya, air susunya, madunya, dagingnya, 

                                                           
36

Ibid., 239-243. 
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dan sebagainya. Oleh sebab itu, tepatlah apabila disuruh untuk 

memelihara dan menyayangi binatang tersebut. Sampai-sampai 

apabila hendak menyembelih binatang ternak, kita disuruh untuk 

menggunakan pisau yang sangat tajam supaya binatang ternak itu 

tidak lama merasakan sakitnya. 

b) Memelihara dan menyayangi tumbuh-tumbuhan 

Alam dan isinya diciptakan oleh Allah untuk 

dimanfaatkan manusia. Tumbuhan merupakan bagian dari alam 

yang merupakan anugerah dari Allah, bukan hanya untuk 

kehidupan manusia, namun juga untuk kehidupan binatang-

binatang. Sebagian besar makanan manusia adalah hewan tersebut 

yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, sepantasnya 

manusia menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan sesuai dengan 

kebutuhannya sebagai ungkapan syukur atas pemberian Allah.
37

 

c. Tujuan Akhlak 

Pada dasarnya, tujuan pokok akhlak adalah hendak menciptakan 

manusia sebagai makhluk yang tinggi dan sempurna, dan 

membedakannya dari makhluk lainnya. Akhlak hendak menjadikan 

orang berakhlak baik, bertindak-tanduk yang baik terhadap manusia, 

terhadap sesama makhluk, dan terhadap Tuhan.
38

Tujuan pendidikan 

akhlak menurut Ibnu Miskawaih adalah terwujudnya sikap batin yang 

                                                           
37

Ibid., 244-245. 
38

Anwar Masy’ari, Akhlak Al-Qur’an (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), 4. 
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mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan semua perbuatan 

bernilai baik.
39

 

Selain itu, setiap muslim yang berakhlak baik dapat memperoleh 

hal-hal berikut:
40

 

 

1) Ridha Allah SWT. 

Orang yang berakhlak sesuai dengan ajaran Islam, senantiasa 

melaksanakan segala perbuatannya dengan hati ikhlas, semata-mata 

karena mengharap ridha Allah SWT. 

2) Kepribadian muslim. 

Segala perilaku muslim, baik ucapan, perbuatan, pikiran 

maupun kata hatinya mencerminkan sikap ajaran Islam. 

3) Perbuatan yang mulia dan terhindar dari perbuatan tercela. 

Dengan bimbingan hati yang diridhai Allah SWT dengan 

keikhlasan, akan terwujud perbuatan-perbuatan yang terpuji, yang 

seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat serta terhindar dari 

perbuatan tercela.
41

 

d. Fungsi Akhlak 

1) Akhlak bukti nyata keimanan 

Taqwa adalah urusan hati, sehingga bagaimana proses 

ketaqwaan terjadi sulit untuk dijelaskan. Seseorang tidak bisa 

memaksakan ketaqwaan kepada orang lain. Yang bisa dilakukan 

                                                           
39

Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih, 116. 
40

Anwar, Akidah Akhlak, 211-212. 
41

Ibid. 
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manusia hanyalah mengajak. Bagaimana hasil ajakannya cukup 

diserahkan kepada Allah SWT, karena urusan hati memang hanya ada 

dalam kuasa Allah SWT. Maka dari itu, akhlak adalah buah dari 

keimanan.
42

 

2) Akhlak hiasan orang beriman 

Akhlak yang Islami bagi seorang Muslim bisa diibaratkan 

hiasan yang memperindah penampilannya. Ketaatan kepada Allah 

SWT dan Rasulullah SAW yang tulus, jika tidak dibarengi dengan 

perilaku yang baik kepada orang lain, bisa diibaratkan sebuah benda 

yang tidak bermotif dan tidak menarik. 

3) Akhlak amalan yang paling berat timbangannya 

Banyak amalan yang dilakukan orang beriman dalam rangka 

bermunajat kepada Allah SWT. Salah satu amal manusia yang paling 

mulia di hadapan Allah SWT dan paling berat timbangannya di sisi-

Nya adalah akhlak. Dan akhlak inilah salah satu perilaku yang paling 

dicintai oleh Rasulullah SAW.Islam banyak membimbing umat 

manusia dengan berbagai amalan, dari amalan hati seperti aqidah, 

hingga amalan fisik seperti ibadah. Dengan kata lain, sasaran utama 

dari seluruh perintah Allah di dunia ini adalah dalam rangka 

membentuk karakter (akhlak) manusia beriman agar bertutur kata, 

berpikir, dan berperilaku yang islami.
43
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Ahmadi, Risalah Akhlak Panduan Perilaku Muslim Modern, 21-23. 
43

Ibid., 24-29. 
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4) Akhlak mulia simbol segenap kebaikan 

Kebaikan adalah sesuatu yang dikenal baik. Kebaikan selain 

dilakukan untuk sesama manusia, bisa juga dilakukan untuk binatang, 

tumbuh-tumbuhan, alam, bahkan untuk Allah. Standar kebaikan 

adalah sesuatu yang menyenangkan, baik bagi pelaku maupun bagi 

yang menerimanya. Maka, kebaikan memang harus memiliki standar 

yang bisa diterima oleh semuanya. Dan itulah kebaikan agama. 

Artinya, sesuatu dianggap baik adalah jika Islam memandang hal itu 

baik. Sebaliknya, sesuatu dianggap keburukan adalah apabila 

dianggap buruk oleh agama. 

5) Akhlak merupakan pilar bagi tegaknya masyarakat yang diidam-

idamkan 

Suatu masyarakat yang diisi dengan senyum ramah lagi tulus, 

sapa hangat, berbaik sangka, besuk kepada yang sakit, maka 

masyarakat ini pasti akan menuai berkah dalam kehidupannya. 

Dengan perilaku terpuji inilah maka hubungan antar individu di 

tengah masyarakat akan terjalin baik. 

6) Akhlak adalah tujuan akhir diturunkannya Islam 

Kedudukan akhlak atau sikap hidup yang terpuji sangatlah 

mulia, apalagi jika dengan sikapnya itu ada orang lain sesama Muslim 

dapat teringankan beban hidupnya. Bahkan dapatlah dikatakan bahwa 

sesungguhnya tujuan Islam diturunkan adalah untuk menciptakan 
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perilaku manusia yang terpuji, bukan sekedar untuk menjadi ahli 

ibadah yang tidak mengenal kehidupan sosial di sekitarnya.
44

 

e. Proses Pembentukan Akhlak 

Di samping diperlukan ilmu (pemahaman yang benar tentang 

mana yang baik dan mana yang buruk), untuk memebentuk akhlak 

seseorang diperlukan proses-proses tertentu, antara lain:
45

 

1) Melalui keteladanan (Qudwah, uswah). 

Orang tua dan guru yang biasa memberikan keteladanan 

mengenai perilaku baik, maka biasanya akan ditiru oleh anak-anaknya 

dan muridnya dalam mengembangkan pola perilaku mereka. 

Keteladanan akhlak orang tua sangat penting bagi pendidikan akhlak 

anak. Bahkan hal itu jauh lebih bermakna daripada sekedar nasehat 

lisan. Keteladanan yang baik kiat mujarab dalam mengembangkan 

perilaku akhlak bagi anak. 

2) Melalui pengajaran (Ta’lim) 

Misalnya dengan mengajarkan empati dengan sikap disiplin. 

Kita tidak perlu menggunakan kekuasaan dan kekuatan. Sebab cara 

tersebut cenderung mengembangkan moralitas yang eksternal, yaitu 

anak berbuat baik sekedar takut hukuman orang tua dan guru. 

Pengembangakn moral yang dibangun atas dasar rasa takut cenderung 

membuat anak menjadi kurang kreatif. Bahkan ia juga menjadi kurang 
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inovatif dalam berpikir dan bertindak, sebab ia selalu dibayangi rasa 

takut dihukum dan dimarahi orang tua dan gurunya.
46

 

3) Melalui pembiasaan (Ta’wid) 

Melatih anak atau murid dengan perbuatan terpuji yang bisa 

membentuk kepribadiannya. Sebagai contoh anak sejak kecil 

dibiasakan membaca basmalah sebelum makan, makan dengan tangan 

kanan, dan bertutur kata dengan baik. Jika hal itu dibiasakan,maka 

akan menjadi akhlak mulia bagi anak ketika ia tumbuh dewasa nanti. 

4) Melalui pemberian motivasi (Targhib/reward) 

Memberikan motivasi baik berupa pujian atau hadiah akan 

menjadi salah satu latihan positif dalam proses pembentukan akhlak, 

terutama ketika ia masih kecil. Secara psikologis seseorang 

memerlukan motivasi atau dorongan ketika hendak melakukan 

sesuatu. Motivasi itu pada awalnya mungkin masih bersifat material, 

tetapi nantinya akan meningkat menjadi motivasi yang lebih bersifat 

spiritual. Jika ketika masih anak-anak, kita mengerjakan shalat 

jama’ah hanya karena ingin mendapatkan hadiah dari orang tua, maka 

lama-lama kita menjadi sadar bahwa kita beribadah karena kebutuhan 

kita untuk mendapatkan ridha dari Allah. 

5) Melalui pemberian ancaman (Tarhib/punishment) 

Dalam rangka proses pembentukan akhlak kadang diperlukan 

ancaman, sehingga anak tidak bersikap sembrono. Dengan begitu, 

                                                           
46

Ibid., 9.  



28 
 

 

ketika anak mau melanggar norma tertentu akan merasa enggan, 

apalagi jika sangsi hukumnya cukup berat.
47

 

f. Faktor yang Mempengaruhi Akhlak 

1) Insting 

Menurut James, insting adalah suatu alat yang dapat 

menimbulkan perbuatan yang menyampaikan pada tujuan dengan 

berpikir lebih dahulu ke arah tujuan itu dan tiada didahului dengan 

latihan. Insting adalah sifat jiwa yang pertama yang membentuk 

akhlak, akan tetapi suatu sifat yang masih primitif, yang tidak dapat 

dilengahkan dan dibiarkan begitu saja, maka wajib diasuh dan dididik. 

Cara mendidik dan mengasuh insting kadang-kadang dengan ditolak 

dan kadang-kadang diterimanya.
48

 

Contoh dari insting tersebut diantaranya adalah: 

a) Insting menjaga diri 

b) Insting menjaga lawan jenis 

c) Insting merasa takut 

2) Pola Dasar Bawaan (Turunan) 

Dalam mewarisi sifat pokok dari kedua orang tua, anak 

menerimanya tidak seratus persen, sebab antara kedua orang tua 

terkadang memiliki sifat yang berlawanan. Sifat anak mewarisi dari 

sifat-sifat orang tua mereka, tetapi ia juga menjaga kepribadiannya 

dengan beberapa sifat-sifat tertentu, tidak dicampuri oleh kedua orang 
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tuanya. Sifat-sifat yang dapat memperbedakan dengan lainnya dalam 

bentuk warna, perasaan, akal, dan akhlaknya. 

3) Lingkungan 

Lingkungan adalah suatu yang melingkupi tubuh yang hidup. 

Lingkungan tumbuh-tumbuhan oleh adanya tanah dan udaranya, 

lingkungan manusia adalah apa yang melingkunginya dari negeri, 

lautan, sungai, udara, dan bangsa. Lingkungan terdiri dari dua macam, 

yaitu:
49

  

a) Lingkungan alam 

Tubuh yang hidup tumbuhnya bahkan hidupnya 

tergantung pada keadaan lingkungan yang ia hidup didalamnya. 

Kalau lingkungan tidak cocok dengan tubuh, maka tubuh tersebut 

akan lemah dan mati. Udara, cahaya, logam di dalam tanah, 

letaknya negeri dan apa yang ada padanya dari lautan, sungai, dan 

pelabuhan adalah mempengaruhi kesehatan penduduk dan keadaan 

mereka yang mengenai akal dan akhlak. 

b) Lingkungan pergaulan 

Lingkungan pergaulan mengandung susunan pergaulan 

yang meliputi manusia, seperti rumah, sekolah, pekerjaan, 

pemerintah, masyarakat, syiar agama, ideal, keyakinan, pikiran-

pikiran, adat istiadat, pendapat umum, bahasa, kesusastraan, 

kesenian, pengetahuan dan akhlak. Pendeknya segala apa yang 
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dihasilkan oleh kemajuan manusia.
50

 Lingkungan di sekitar anak 

harus benar-benar diperhatikan sebab anak dapat merespons 

berbagai pengaruh lingkungan dengan cepat. Anak akan merespons 

apa saja yang ada di sekitarnya tanpa mendiskusikannya terlebih 

dahulu.  

(1) Lingkungan keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan yang utama bagi anak, 

oleh karena itu orang tua mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam menumbuh kembangkan fitrah beragama anak. 

orang tua hendaknya memelihara hubungan yang harmonis antar 

anggota keluarga. Hubungan yang harmonis, penuh pengertian 

dan kasih sayang akan membuahkan perkembangan perilaku 

yang baik. Orang tua hendaknya memperlakukan anaknya 

dengan baik.
51

 

(2) Lingkungan Sekolah 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang 

mempunyai program yang sistematik dalam melaksanakan 

bimbingan, pengajaran dan latihan kepada anak agar mereka 

berkembang sesuai dengan potensinya. Dalam kaitannya dengan 

upaya mengembangkan fitrah beragama siswa, maka sekolah 

terutama guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

mengembangkan wawasan pemahaman, pembiasaan 
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mengamalkan ibadah atau akhlak yang mulia dan sikap 

apresiasif terhadap ajaran agama. 

(3) Lingkungan Masyarakat 

Dalam masyarakat, individu akan melakukan interaksi 

sosial dengan teman sebayanya atau anggota masyarakat 

lainnya. Apabila teman sepergaulan itu menampilkan perilaku 

yang sesuai dengan nilai-nilai agama (berakhlak mulia) maka 

anak remaja pun cenderung akan berakhlak baik. Namun apabila 

temannya menampilkan perilaku yang kurang baik, maka anak 

cenderung akan terpengaruh untuk mengikuti atau mencontoh 

perilaku tersebut. Hal ini akan terjadi apabila anak kurang 

mendapatkan bimbingan agama dalam keluarganya.
52

 

4) Kebiasaan 

Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang terus 

sehingga mudah dikerjakan bagi seseorang. Seperti kebiasaan 

berjalan, berpakaian, berbicara, berpidato, mengajar, dan lain 

sebagainya. Orang yang hanya melakukan tindakan dengan cara 

berulang-ulang tidak ada manfaatnya dalam pembentukan kebiasaan. 

Tetapi hal ini harus dibarengi dengan perasaan suka di dalam hati. 

Dan sebaliknya tidak hanya senang/suka hati saja tanpa diulang-ulang 

tidak akan menjadi “kebiasaan” dapat tercapai karena keinginan hati 

dan dilakukan berulang-ulang. 
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5) Kehendak  

Kehendak adalah suatu kekuatan dari beberapa kekuatan. 

Kehendak adalah penggerak manusia dan dari padanya timbul segala 

perbuatan yang hasil dari kehendak manusia dan seolah-olah tidur 

nyenyak sehingga dibangunkan oleh kehendak. Kehendak yang kuat 

adalah melakukan apa yang ia maksudkan walaupun menghadapi 

segala kesulitan, tidak akan mundur setapakpun dihadapan rintangan-

rintangan yang menghalanginya, akan tetapi usaha sekuat mungkin 

untuk menundukkannya.
53

 

6) Pendidikan 

Dunia pendidikan, sangat besar sekali pengaruhnya terhadap 

perubahan perilaku, akhlak seseorang. Berbagai ilmu diperkenalkan, 

agar siswa memahaminya dan dapat melakukan suatu perubahan pada 

dirinya. Siswa diberi pelajaran “Akhlak”, agar mereka tahu bagaimana 

seharusnya bertingkah lak, bersikap terhadap sesamanya dan 

Penciptanya (Tuhan). 

Dengan demikian, strategis sekali apabila di kalangan 

pendidikan dijadikan pusat perubahan perilaku yang kurang baik 

untuk diarahkan kepada perilaku yang baik. Maka dibutuhkan 

beberapa unsur dalam pendidikan, untuk bisa dijadikan agen 

perubahan sikap dan perilaku manusia menuju akhlak yang mulia.
54
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2. Kajian Pendidikan Keluarga 

a. Pengertian Pendidikan Keluarga 

Secara etimologi pendidikan atau paedagogie berasal dari 

bahasa Yunani, terdiri dari kata pais yangberarti anak dan again  

memiliki arti  membimbing. Jadi paedagogie yaitu bimbingan yang 

diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris pendidikan diistilahkan 

dalam kata education yang berati proses pengajaran, latihan, dan 

pembelajaran.
55

 Sedangkan menurut terminologi, pendidikan adalah 

proses pengembangan potensi, kemampuan, dan kapasitas manusia yang 

mudah dipengaruhi oleh kebiasaan, kemudian disempurnakan dengan 

kebiasaan-kebiasaan yang baik, didukung dengan alat (media) yang 

disusun sedemikian rupa sehingga pendidikan dapat digunakan untuk 

menolong orang lain atau dirinya sendiri dalam mencapai tujuan-tujuan 

yang telah ditetapkan.
56

 

Pendidikan yang bermutu saat ini merupakan suatu kebutuhan 

yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Maju tidaknya suatu 

bangsa sangat tergantung pada pendidikan bangsa tersebut. Jika 

pendidikan suatu bangsa dapat menghasilkan manusia yang berkualitas 

lahir batin, otomatis bangsa tersebut akan maju, damai, dan 

tenteram.Sebaliknya jika pendidikan suatu bangsa mengalami stagnasi 

maka bangsa itu akan terbelakang di segala bidang. Mulyasana 

memaparkan bahwa pendidikan yang mampu melakukan proses 
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pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara 

membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmapuan, 

ketidakberdayaa, ketidakbenaran, dan dari buruknya akhlak dan 

keimananan.
57

 

Keluarga adalah suatu institusi yang terbentuk karena ikatan 

perkawinan. Di dalamnya hidup bersama pasangan suami-istri secara sah 

karena pernikahan.
58

 Keluarga merupakan akar terbentuknya masyarakat, 

bangsa, dan bahkan sebuah peradaban. Kesinambungan dalam suatu 

masyarakat atau bangsa dapat dipengaruhi keseimbangan keluarga-

keluarga yang menjadi anggotanya. Jika keseimbangan keluarga di dalam 

sebuah masyarakat itu baik, akan baiklah masyarakat itu. Sebaliknya, jika 

keseimbangan keluarga di dalam sebuah masyarakat itu buruk, akan 

buruklah masyarakat tersebut. 

Dalam sebuah keluarga, banyak hal yang dipelajari oleh anak 

dan pelajaran tersebut adalah pelajaran pertama yang diterima anak. Ia 

akan melekat dan menjadi dasar yang kuat saat akan menerima banyak 

hal/pelajaran lain di luar kelak. Sebagai institusi pendidikan pertama, 

anak pertama kali mengenal lingkungan sosialnya di dalam keluarga, 

mendapatkan pengaruh secara fisis dan psikis untuk pertama kalinya dari 

anggota keluarga. Sementara sebagai institusi pendidikan yang utama, 
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keluarga memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap pertumbuhan 

dan perkembangan anak.
59

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan keluarga disebut juga 

sebagai lembaga pendidikan informal. Dijelaskan dalam Pasal 27 bahwa 

kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan 

lingkungan terbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pendidik dalam 

pendidikan informal ada di bawah tanggung jawab orang tua. Orang tua 

merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka karena 

dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian, 

bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam pendidikan keluarga.
60

 

b. Fungsi Keluarga 

Ahmad Tafsir dkk. melihat bahwa fungsi pendidik (orang tua) 

dalam keluarga harus dilakukan untuk menciptakan keharmonisan baik di 

dalam maupun di luar keluarga itu.
61

 Fungsi-fungsi dalam keluarga yang 

hendaknya dilaksanakan agar tercipta keluarga bahagia yang 

didambakan, diantaranya sebagai berikut:
62

 

1) Fungsi Agama 

Fungsi agama dilaksanakan melalui nilai-nilai keyakinan 

berupa iman dan takwa. Penanaman keimanan dan takwa mengajarkan 

kepada anggota keluarga untuk selalu menjalankan perintah Tuhan 

Yang Maha Esa dan menjauhi larangan-Nya. 
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2) Fungsi Biologis 

Fungsi biologis adalah fungsi pemenuhan kebutuhan agar 

keberlangsungan hidupnya tetap terjaga termasuk secara fisik. 

Maksudnya pemenuhan kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani 

manusia. Kebutuhan dasar manusia untuk terpenuhinya kecukupan 

makanan, pakaian, tempat tinggal. Kebutuhan biologis lainnya yaitu 

berupa kebutuhan seksual yang berfungsi untuk menghasilkan 

keturunan (regenerasi). 

3) Fungsi Ekonomi 

Fungsi ini berhubungan dengan bagaimana pengaturan 

penghasilan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah 

tangga. Utamakan pemenuhan kebutuhan yang bersifat prioritas dalam 

keluarga sehingga penghasilan yang diperoleh suami akan dapat 

mencukupi kebutuhan hidup keluarga. 

4) Fungsi Kasih Sayang 

Fungsi ini menyatakan bagaimana setiap anggota keluarga 

harus saling menyayangi satu sama lain. Kasih sayang bukan hanya 

berupa materi yang diberikan tetapi perhatian, kebersamaan yang 

hangat sebagai keluarga, saling memotivasi dan mendukung untuk 

kebaikan bersama. 

5) Fungsi Perlindungan 

Setiap anggota keluarga berhak mendapat perlindungan dari 

anggota lainnya. Sebagai seorang kepala dalam keluarga, seorang 
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ayah hendaknya melindungi istri dan anak-anaknya dari ancaman 

yang akan merugikan di dunia maupun di akhirat.  

6) Fungsi Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

untuk meningkatkan martabat dan peradaban manusia. Sebagai 

seorang pemimpin dalam keluarga hendaknya memberikan bimbingan 

dan pendidikan bagi setiap anggota keluarganya, baik istri maupun 

anak-anaknya.
63

 

Keluarga dan pendidikan tidak dapat dipisahkan. Karena 

selama ini telah diakui bahwa keluarga adalah salah satu Tri Pusat 

Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan secara kodrati. 

Pendidikan di lingkungan keluarga berlangsung sejak anak lahir, 

bahkan setelah dewasa pun orang tua masih berhak memberikan 

nasihatnya kepada anak. Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya 

tampil dalam bentuk yang bermacam-macam.
64

 Sementara itu, 

Abdullah Nashih Ulwan membagi peran keluarga dalam pendidikan 

anak yaitu mencakup:
65

 

a) Pendidikan keagamaan/iman 

Keluarga adalah ladang terbaik dalam penyemaian nilai-

nilai agama. Orang tua memiliki peranan yang strategis dalam 

mentradisikan ritual keagamaan sehingga nilai-nilai agama dapat 
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ditanamkan ke dalam jiwa anak. Kebiasaan orang tua dalam 

melaksanakan ibadah menjadi suri teladan bagi anak untuk 

mengikutinya.
66

 

b) Pendidikan moral/akhlak 

Keluarga memiliki arti penting bagi pendidikan sekaligus 

perkembangan akhlak anak. Dalam keluarga, pendidikan berjalan 

bukan atas dasar tatanan ketentuan yang diformalkan, melainkan 

tumbuh dari kesadaran moral antara orangtua dan anaknya. Oleh 

karena itu, pendidikan akhlak dalam keluarga dilakukan bukan atas 

dasar rasional semata, melainkan karena kesadaran emosional 

kodrati yang tidak lain karena adanya kewajiban dan tanggung 

jawab bagi orangtua terhadap anaknya. Nilai-nilai akhlak seperti 

kejujuran, kasih sayang, kedisiplinan, kesabaran, ketaatan, 

tanggung jawab, hormat kepada orang lain, dan kereligiusan sejak 

dini sudah diajarkan dan dibiasakan orangtua kepada anak-anaknya 

dalam keluarga.
67

 

c) Pendidikan fisik 

Pendidikan fisik adalah suatu proses pembelajaran melalui 

aktivitas fisik yang didesain untuk meningkatkan kebugaran fisik, 

mengembangkan keterampilan motorik, sikap sportif dan 

kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara saksama untuk 
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meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah, 

jasmani, psikomotor, kognitif dan afektif anak.
68

 

d) Pendidikan sosial 

Keluarga merupakan basis yang sangat penting dalam 

peletakan dasar-dasar pendidikan sosial anak. Sebab pada dasarnya 

keluarga merupakan lembaga sosial resmi yang minimal terdiri dari 

ayah, ibu, dan anak. Perkembangan benih-benih kesadaran sosial 

pada anak-anak dapat dipupuk sedini mungkin, terutama melalui 

kehidupan keluarga. Jadi, dasar pendidikan sosial itu juga penting 

diberikan kepada anak, karena dari dasar pendidikan sosial itu anak 

akan mengerti tentang silaturrahmi, rasa tolong menolong, gotong 

royong, hidup rukun dan damai, dll.
69

 

7) Fungsi Sosialisasi Anak 

Selain sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan 

makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi semua 

kebutuhan hidupnya. Dalam keluarga, anak pertama kali hidup 

bersosialisasi. Anak mulai belajar berkomunikasi dengan orang tuanya 

melalui pendengaran dan gerakan atau isyarat hingga anak mampu 

bicara. 
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8) Fungsi Rekreasi 

Manusia tidak hanya perlu memenuhi kebutuhan biologisnya 

atau fisiknya saja, tetapi juga perlu memenuhi kebutuhan jiwa atau 

rohaninya. Oleh karena itu, manusia perlu istirahat dan rekreasi. 

Rekreasi merupakan salah satu hiburan yang baik bagi jiwa dan 

pikiran. Rekreasi dapat menyegarkan pikiran, menenangkan jiwa, dan 

lebih mengakrabkan tali kekeluargaan.
70

 

c. Tujuan Pendidikan Keluarga 

Tujuan pendidikan keluarga adalah sebagai berikut:
71

 

1) Memelihara keluarga dari api neraka. 

Allah SWT berfirman dalam QS. At-Tahrim ayat 6: “Hai 

orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka”. Periharalah dirimu disini tentulah ditujukan kepada 

orang tua khususnya ayah sebagai pemimpin dalam keluarga dan ibu 

serta anak-anak sebagai anggota keluarganya. 

2) Beribadah kepada Allah SWT. 

Manusia diciptakan memang untuk beribadah kepada Allah 

SWT. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur’an yang 

menganjurkan agar manusia beribadah kepada Allah SWT (QS. Al-

Dzariyat ayat 56). 
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3) Membentuk akhlak mulia. 

Pendidikan dalam keluarga tentunya menerapkan nilai-nilai 

atau keyakinan seperti juga yang ditunjukkan dalam Al-Qur’an surat 

Luqman ayat 12-19, yaitu agar menjadi manusia yang selalu 

bersyukur kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah (keimanan), 

berbuat baik kepada kedua orang tua, mendirikan sholat (ibadah), 

tidak sombong, sederhana dalam berjalan, dan lunakkan suara 

(akhlak/kepribadian). 

4) Membentuk anak agar kuat secara individu, sosial, dan profesional. 

Kuat secara individu ditandai dengan tumbuhnya kompetensi 

yang berhubungan dengan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kuat 

secara sosial berarti individu terbentuk untuk mampu berinteraksi 

dalam kehidupan bermasyarakat. Kuat secara profesional bertujuan 

agar individu mampu hidup mandiri dengan menggunakan 

keahliannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
72

 

d. Pengaruh Pendidikan Keluarga terhadap Akhlak  

Menurut Ibnu Qayyim, tanggung jawab terhadap anak, terutama 

dalam hal pendidikannya, berada di pundak orang tua dan pendidik, 

apalagi jika anak tersebut masih berada pada awal masa 

pertumbuhannya. Pada awal pertumbuhannya, anak kecil sangat 

membutuhkan pembimbing yang selalu mengarahkan akhlak dan 

perilakunya karena anak belum mampu membina dan menata akhlaknya 
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sendiri. Anak sangat membutuhkan pembina dan qudwah (teladan) yang 

bisa dijadikan panutan baginya.
73

 

Dalam membangun keluarga sebagai salah satu institusi 

pendidikan yang kuat dan mendasar, peran kedua orang tua sangat 

menentukan. Peran tersebut terutama menjadi contoh dan suri teladan 

bagi anak-anaknya. Bahasa teladan dan amal perbuatan ternyata jauh 

lebih efektif daripada bahasa lisan serta suruhan yang bersifat verbal. 

Anak-anak melihat apa yang dilakukan, bukan semata-mata mendengar 

apa yang diperintahkan. Karena itu, keluarga adalah lembaga pendidikan 

pertama dan utama dalam membangun kepribadian anak. Baik buruknya 

akhlak anak di masa dewasa sangat ditentukan pendidikan dalam 

keluarga.
74

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tri Ardila, 

Holilulloh, dan Yunisca Nurmalisa bahwa hasil analisis data diketahui 

untuk derajat atau tingkat keeratan pengaruh pendidikan keluarga 

terhadap pembentukan karakter (akhlak) anak di Kelurahan Gunung 

Sulah Kecamatan Way Halim Bandar Lampung memiliki tingkat 

keeratan yang kuat, hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya 

pendidikan di dalam keluarga berpengaruh terjadinya pembentukan 

karakter (akhlak) anak namun membutuhkan waktu untuk 

mencapainya.
75
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3. Kajian Lingkungan Masyarakat 

a. Pengertian Lingkungan Masyarakat 

Lingkungan adalah suatu yang melingkupi tubuh yang hidup. 

Lingkungan tumbuh-tumbuhan oleh adanya tanah dan udaranya, 

lingkungan manusia adalah apa yang melingkunginya dari negeri, lautan, 

sungai, udara, dan bangsa. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia 

yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang 

sama-sama ditaati dalam lingkungannya. Tatanan kehidupan, norma-

norma yang mereka miliki itulah yang menjadi dasar kehidupan sosial 

dalam lingkungan mereka, sehingga dapat membentuk suatu kelompok 

manusia yang memiliki ciri kehidupan yang khas.
76

 

Masyarakat meliputi semua kondisi di dunia yang dalam cara-

cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, akhlak, pertembuhan, maupun 

perkembangan.
77

 Lingkungan masyarakat adalah dunia nyata tempat 

manusia hidup dan berinteraksi dengan sesamanya. Islam sebagai agama 

sempurna telah menggariskan berbagai aturan yang dapat dijadikan 

pegangan oleh setiap orang yang akan melakukan berbagai aktivitas 

dalam rangka berinteraksi di tenga-tengah masyarakat.
78

 

Di dalam masyarakat terdapat kumpulan individu yang terdiri 

dari latar belakang, jenis kelamin, agama, suku, bahasa, budaya, tradisi, 

dan sebagainya yang berbeda-beda. Secara geografis di masyarakat juga 

terdapat lahan tanah yang luas dan beragam jenis dan konturnya, gunung 
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yang beraneka ragam tinggi dan aktivitasnya, sungai, kolam, ikan, flora, 

fauna, dan lainnya yang amat kaya dan beragam. 

Sementara itu, menurut Al-Syaibany, masyarakat menurut Islam 

adalah masyarakat yang dipersatukan oleh kesatuan negara kebudayaan 

dan agama, ilmu pengetahuan, hak-hak asasi manusia, akidah, perubahan, 

dan keseimbangan antara dunia dan akhirat, keluarga dan sekolah, 

jasmani, dan rohani, dinamis, kerja keras, pandangan bahwa harta 

sebagai milik Allah, toleransi dan akhlak.
79

 

b. Unsur-unsur Pokok dalam Masyarakat: 

1) Adanya unsur kelompok manusia yang bertempat tinggal di daerah 

tertentu. 

2) Mempunyai tujuan yang sama 

3) Mempunyai nilai-nilai dan norma-norma yang ditaati bersama 

4) Mempunyai perasaan baik suka maupun duka 

5) Mempunyai organisasi yang ditaati.
80

 

Informasi dan penjelasan di atas memperlihatkan, bahwa di 

masyarakat itu sungguh terdapat berbagai hal yang secara keseluruhan 

terjadi sebagai proses interaksi antara manusia dengan manusia dan 

alam dengan tempat tinggalnya. Berbagai hal yang ada di masyarakat 

itu pada akhirnya mengarah kepada pemenuhan kehidupan manusia 

baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, material maupun spiritual, 
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jasmaniah maupun rohaniah. Semua hal hal yang ada di masyarakat itu 

akan dilihat hubungannya dengan pendidikan.
81

 

c. Peran Lingkungan Masyarakat 

Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat adalah 

kelompok sosial antar manusia yang tinggal di suatu tempat, mempunyai 

tujuan tertentu, mempunyai norma yang mereka sepakati 

bersama.Lingkungan masyarakat merupakan lembaga ketiga sebagai 

lembaga pendidikan, perannya besar sekali dalam konteks 

penyelenggaraan pendidikan. Bagaimanapun kemajuan dan keberadaan 

suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat 

yang ada. Tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat, pendidikan tidak 

dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana yang diharapkan.
82

 

Beberapa peran lingkungan masyarakat diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1) Lingkungan masyarakat sebagai tempat sosialisasi 

Masyarakat yang paling dekat adalah ibu dan bapaknya, 

saudara sekandung, saudara terdekat, tetangga, teman bermain di 

sekitar, dan lain sebagainya. Anak harus diberikan kemampuan untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan berbagai kelompok sosial 

tersebut, sehingga tercipta kehidupan yang akrab, tolong menolong, 

saling pengertian, dan lain sebagainya. Dalam sosialisasi tersebut 
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diberikan pengetahuan tentang nilai-nilai budaya, norma, tradisi, adat, 

ajaran, akhlak, dan lainnya yang ada dalam lingkungan masyarakat. 

2) Lingkungan masyarakat sebagai kontrol sosial 

Setiap masyarakat disamping mendapatkan hak-hak hidup 

juga memiliki tanggung jawab sosial dan moral yang di dalam ajaran 

agama disebut sebagai fardhu kifayah dan perintah melaksanakan 

amar ma’ruf nahi mungkar. Dengan demikian, lingkungan masyarakat 

berperan sebagai kontrol sosial, yakni mengawasi, memantau, dan 

mencegah orang lain berbuat menyimpang yang dapat merugikan 

masyarakat.
83

 

3) Lingkungan masyarakat sebagai pelestari budaya 

Budaya adalah nilai-nilai, ajaran, aturan, atau norma yang 

tumbuh, hidup, dan berkembang di lingkungan masyarakat dan 

digunakan oleh mereka sebagai acuan, pedoman atau cara pandang 

yang membingkai pola pikir, sikap dan perbuatan. Budaya dapat 

digunakan sebagai sumber inspirasi, dan motivasi dalam 

menggerakkan sebuah lembaga atau dalam memajukan sebuah 

perusahaan. Nilai-nilai budaya tersebut tumbuh dan berkembang 

dalam lingkungan masyarakat. Karena masyarakatlah yang 

menyimpan dan memelihara nilai-nilai budaya melalui orang-orang 

yang hidup dalam lingkungan mayarakat tersebut.
84
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4) Lingkungan masyarakat sebagai seleksi pendidikan 

John Dewey sebagai pengembang teori progresif pendidikan 

yang baik adalah pendidikan yang dapat menghasilkan orang-orang 

yang hidup di masyarakat. Untuk itu masyarakat tidak lagi sebagai 

objek, melainkan sebagai subjek. Lingkungan masyarakatlah yang 

menentukan apakah sebuah lembaga terus berlanjut atau harus 

dihentikan. Dalam konteks inilah, masyarakat bertindak sebagai 

penyeleksi pendidikan yaitu memilih lembaga pendidikan yang dapat 

terus berlanjut dan terpaksa harus berhenti sejalan dengan pemikiran 

tersebut di atas. Maka seorang siswa tidak lagi cukup hanya belajar di 

dalam kelas yang dibatasi oleh dinding sekolah, seorang siswa harus 

pula belajar di masyarakat. 

5) Lingkungan masyarakat sebagai tempat belajar 

Pendidikan di masa sekarang adalah menciptakan keadaan 

lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat yang memungkinkan 

seorang murid dapat mengembangkan segenap potensi yang 

dimilikinya, baik fisik, panca indra, intelektual, sosial, moral dan 

spiritualitasnya. Atas usahanya sendiri melalui proses interaksi dengan 

lingkungannya secara produktif, dalam konteks pendidikan yang 

berbasis peserta didik dan kreativitas individu ini, maka lingkungan 

masyarakat memiliki peran yang sangat strategis. Masyarakat dapat 

menjadi lahan yang subur bagi tumbuhnya benih yang baik, yaitu 

peserta didik dengan segala potensi yang dimilikinya. 
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6) Lingkungan masyarakat sebagai lembaga pendidikan life skill 

Pendidikan yang baik, tidak hanya memberikan tuntunan 

akademik dengan cara memberikan konsep, teori dan rumus-rumus 

tentang berbagai macam ilmu pengetahuan yang mutakhir dan 

tuntunan masyarakat dengan memberikan keterampilan untuk hidup. 

Sedangkan yang bersifat praktis vokasional antara lain dengan 

memberikan keterampilan bekerja disesuaikan dengan bakat, motivasi, 

kecenderungan, dan harapan yang diinginkan.
85

 

d. Pengaruh Lingkungan Masyarakat terhadap Akhlak. 

Lingkungan masyarakat memiliki peranan yang sangat amat 

besar dalam proses pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya, terutama 

pendidikan nonformal. Lingkungan masyarakatlah tempat berbagai 

pengalaman yang dapat memperkuat kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotoriknya. Lingkungan masyarakatlah tempat anak/peserta didik 

mematangkan sikap, kepribadian, dan akhlaknya yang selanjutnya akan 

dapat menjadi bekal berharga dalam kehidupan di masa depan. Untuk 

mewujudkan yang demikian, maka diperlukan adanya pendidikan yang 

berbasis masyarakat, yaitu pendidikan yang menjadikan masyarakat 

bukan hanya sebagai objek tetapi sebagai subjek pendidikan.
86

 

Pendidikan karakter/akhlak yang berbasis pada masyarakat 

harus diupayakan dengan mendesain berbagai macam corak kerja sama 

dan keterlibatan antara lembaga pendidikan dengan komunitas-komunitas 
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dalam masyarakat demi terwujudnya lembaga pendidikan yang 

bermakna, bermutu, dan mampu menjawab aspirasi setiap anggota 

masyarakat. Kerja sama antara lembaga pendidikan dan komunitas di 

luar lembaga pendidikan akan membentuk ikatan yang semakin erat 

antara dunia pendidikan dan komunitas masyarakat yang akhirnya 

mendukung suksesnya program pendidian karakter/akhlak secara 

keseluruhan.
87

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Galeh Nur Indriatno 

PP  bahwa lingkungan masyarakat memiliki hubungan dengan karakter 

(akhlak) siswa SMK Negeri kelompok teknologi di kabupaten Sleman, 

maka untuk membentuk karakter siswa SMK yang baik yaitu dengan 

cara menanamkan nilai-nilai sosial di dalam lingkungan masyarakat, aktif 

dalam kegiatan kemasyarakatan yang memiliki nilai positif, dapat 

memilah-milah pergaulan yang sesuai dengan pembentukan karakter 

baik, dan dapat menggunakan media sesuai dengan kebutuhan.
88

 

4. Kajian Pengaruh Pendidikan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat 

terhadap Akhlak 

Banyak faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak, 

diantaranya yaitu insting, pola dasar bawaan (keturunan), lingkungan, 

kebiasaan, dan kehendak. Lingkungan memiliki pengaruh yang cukup besar 

bagi pembentukan akhlak anak. Lingkungan tersebut meliputi lingkungan 

keluarga, sekolah, dan masyarakat. Faktor Keluarga merupakan lingkungan 
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pertama untuk tumbuh dan berkembang, baik fisik maupun psikis. Keluarga 

memiliki peran yang sangat penting bagi anak untuk membangun fondasi 

pendidikan yang amat menentukan baginya dalam mengikuti proses-proses 

pendidikan selanjutnya. Keluarga (orangtua) berperan sebagai pembentuk 

akhlak yang pertama bagi anak. Pembentukan akhlak ini dilakukan dengan 

mengarahkan, membimbing, dan mendidik anak sehingga mengetahui 

berbagai nilai, perilaku, serta kecenderungan yang dilarang dan 

diperintahkan.
89

 Di keluarga inilah anak-anak pertama kali mendapatkan 

pendidikan akhlak di samping juga mendapatkan sosialisasi berbagai hal 

yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga. Pendidikan keluargalah yang 

menjadi model utama dan pertama dalam hal pendidikan akhlak anak.
90

 

Pendidikan akhlak tidak saja menjadi tanggung jawab sekolah dan 

keluarga, tetapi juga tanggung jawab masyarakat. Pendidikan akhlak yang 

dibina oleh sekolah dan keluarga dengan baik jika tidak ditopang oleh 

lingkungan masyarakat yang kondusif akan sulit tercapai dengan baik. Ada 

hubungan yang sangat sinergis antara pendidikan akhlak dan lingkungan 

masyarakat. Pendidikan akhlak yang baik menghasilkan masyarakat yang 

baik pula. Sebaliknya, pendidikan akhlak yang tidak baik akan 

menghasilkan masyarakat yang tidak baik pula. Masyarakat yang 

berkarakter (berakhlak) juga sangat mendukung keberhasilan pendidikan 

akhlak yang ada di sekolah dan keluarga. Sebaliknya, masyarakat yang tidak 
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berakhlak akan sangat menyulitkan sekolah dan keluarga dalam melakukan 

pendidikan akhlak.
91

 

Kerjasama dengan komunitas masyarakat dengan berbagai 

bentuknya sangatlah diperlukan demi keberhasilan program pendidikan 

akhlak yang dilaksanakan sekolah. Keberadaan masyarakat sebagai 

pendukung penting pendidikan akhlak juga disebabkan oleh keinginan dan 

harapan mereka akan lahirnya anggota-anggota mayarakat baru yang telah 

selesai melakukan proses pendidikan yang penuh dengan gemblengan 

pendidikan akhlak secara terencana. Kesediaan untuk bekerjasama dan 

mendengarkan aspirasi masyarakat juga merupakan salah satu cara agar 

lembaga pendidikan tetap relevan dan bermakna di dalam masyarakat.
92

 

Pola pembinaan akhlak yang baik dan benar akan dapat 

mengantarkan anak-anak mengikuti pendidikan dengan baik dan benar pula. 

Orangtua harus benar-benar memperhatikan pendidikan anak-anak di 

lingkungan keluarga dan mencarikan sekolah dengan jaminan pendidikan 

yang baik. Dengan pendidikan yang baik di lingkungan keluarga dan 

sekolah, pengaruh negatif yang mungkin timbul dari lingkungan masyarakat 

dapat dikendalikan dan tidak banyak berpengaruh terhadap sikap dan 

perilaku (akhlak) anak-anak. Begitu juga pendidikan akhlak yang baik di 

sekolah dan keluarga dapat mengurangi kemungkinan pengaruh negatif 

yang ditimbulkan.
93

 Melalui kerja sama yang baik antara tiga lembaga yaitu 

orangtua di rumah, guru di sekolah, dan tokoh-tokoh serta pemimpin di 
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masyarakat tersebut, maka aspek kognitif (pengetahuan), afektif 

(penghayatan), dan psikomotorik (pengamalan) ajaran yang diajarkan akan 

terbentuk pada diri anak. Dan inilah yang selanjutnya dikenal dengan istilah 

manusia selanjutnya, yaitu manusia yang berakhlak mulia.
94

 

 

C. Kerangka Berfikir 

Menurut Uma Sekaran kerangka berfikir adalah model konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang  telah 

diidentifikasikan sebagai masalah yang penting.
95

 Berdasarkan landasan teori 

dan telaah pustaka diatas maka kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah: 

Variabel (  ): Pendidikan keluarga 

Variabel (   : Lingkungan masyarakat 

Variabel (Y): Akhlak siswa 

1. Jika pendidikan keluarga baik, maka akhlak siswa baik. 

2. Jika lingkungan masyarakat baik, maka akhlak siswa baik. 

3. Jika pendidikan keluarga dan lingkungan masyarakat baik, maka akhlak 

siswa baik. 
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D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian.
96

 Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir yang  telah 

dijabarkan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 

1. Hipotesis Nihilnya (Ho): 

a. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pendidikan keluarga terhadap 

akhlak siswa kelas VIII Mts Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo. 

b. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan masyarakat 

terhadap akhlak siswa kelas VIII Mts Nurul Mujtahidin Mlarak 

Ponorogo. 

c. Tidak ada pengaruh yang  signifikan antara pendidikan keluarga dan 

lingkungan masyarakat terhadap akhlak siswa kelas VIII Mts Nurul 

Mujtahidin Mlarak Ponorogo. 

2. Hipotesis Aleternatif (Ha): 

a. Ada pengaruh yang signifikan antara pendidikan keluarga terhadap 

akhlak siswa kelas VIII Mts Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo. 

b. Ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan masyarakat terhadap 

akhlak siswa kelas VIII Mts Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo. 

c. Ada pengaruh yang  signifikan antara pendidikan keluarga dan 

lingkungan masyarakat terhadap akhlak siswa kelas VIII Mts Nurul 

Mujtahidin Mlarak Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah proses pemikiran dan penentuan matang 

tetang hal-hal yang akan dilakukan.
97

 Selain itu rancangan penelitian juga 

diartikan sebagai pengatur latar penelitian agar peneliti memperoleh data yang 

valid dengan karakterisitik variabel dengan tujuan penelitian. Pemilihan 

rancangan penelitian mengacu pada hipotesis yang akan diuji. 

Dalam rancangan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif yang bersifat korasional, karena membuktikan pengaruh antara tiga 

variabel. Adapun pengertian variabel itu sendiri adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja baik orang atau objek yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 

Variabel itu sendiri ada dua macam, yaitu:
98

 

1. Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang 

memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat).
99

 Dalam penelitian ini, variabel independennya 

adalah pendidikan keluarga dan lingkungan masyarakat. 
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2. Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.
100

 

Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah akhlak siswa. 

Gambar 3.1 

Desain Penelitian 

 

Keterangan:  

  : Pendidikan Keluarga 

  : Lingkungan Masyarakat 

  : Akhlak Siswa 

 

B. Populasi dan Sempel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga subyek dan 

benda alam yang lain. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah 
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obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakter/sifat yang 

dimiliki oleh subyek atau obyek itu.
101

 

Penelitian  kuantitatif  ini dilakukan di Mts Nurul Mujtahidin 

Mlarak Ponorogo, dengan populasi yaitu seluruh siswa/siswi kelas VIII 

berjumlah 33 orang yang terdiri dari laki-laki berjumlah 18 anak dan 

perempuan berjumlah 15 anak.  

2. Sampel 

Dalam penelitian kuantitatif, sempel adalah bagian dari jumlah dan 

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

penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, 

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.
102

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan 

sampel nonprobability sampling, sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 

Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 50 

orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan 

yang sangat kecil.
103

 Jadi sampel penelitian berjumlah 33 orang siswa kelas 

VIII Mts Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo. 
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C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.
104

 Data yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang pendidikan keluarga siswa kelas VIII Mts Nurul Mujtahidin 

Mlarak Ponorogo. 

2. Data tentang lingkungan masyarakat siswa kelas VIII Mts Nurul Mujtahidin 

Mlarak Ponorogo. 

3. Data tentang akhlak siswa kelas VIII Mts Nurul Mujtahidin Mlarak 

Ponorogo. 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi Instrumen Pendidikan Keluarga dan Lingkungan 

Masyarakat 

Judul 

Penelitian 
Variabel Sub Variabel Indikator 

No Item 

(+) (-) 

Pengaruh 

pendidikan 

keluarga dan 

lingkungan 

masyarakat 

terhadap 

akhlak siswa 

kelas VIII 

Mts Nurul 

Mujtahidin 

Mlarak 

Ponorogo 

Pendidikan 

Keluarga 

1. Pendidikan 

keagamaan/i

man 

a. Mentradisikan 

ritual keagamaan 

1,2 3 

b. Suri teladan bagi 

anak dalam 

melaksanakan 

ibadah 

4,5 6 

2. Penddikan 

moral/akhlak 

a. Kejujuran 7,8 9 

b. Kasih sayang 10,11 12 

c. Kedisiplinan 13,14 15 

d. Kesabaran 16,17 18 

e. Ketaatan 19,20 21 

f. Tanggung jawab 22,23 24 

g. Hormat kepada 

orang lain 

25,26 27 

3. Pendidikan 

fisik 

a. Kebugaran fisik 28,29 30 

b. Keterampilan 

motorik 

31,32 33 

c. Sikap sportif 34,35 36 

d. Kecerdasan emosi 37,38 39 

4. Pendidikan a. Silaturrahmi 40,41 42 
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Judul 

Penelitian 
Variabel Sub Variabel Indikator 

No Item 

(+) (-) 

sosial b. Tolong menolong 43,44 45 

c. Hidup rukun dan 

damai 

46,47 

 

48 

Lingkungan 

Masyarakat 

1. Tempat 

sosialisasi 

a. Akrab 1,2 3 

b. Saling tolong 

menolong 

4,5 6 

c. Saling pengertian 7,8 9 

2. Kontrol 

sosial 

a. Mengawasi dan 

memantau orang 

lain berbuat 

keburukan 

10,11 12 

b. Mencegah orang 

lain berbuat 

keburukan 

13,14 15 

3. Pelestari 

budaya 

a. Sumber inspirasi 16,17 18 

b. Sumber motivasi 19,20 21 

4. Seleksi 

pendidikan 

a. Memilih lembaga 

pendidikan yang 

baik. 

22,23 24 

b. Memberhentikan 

lembaga 

pendidikan yang 

kurang baik. 

25,26 27 

5. Tempat 

belajar 

a. Tempat 

mengembangkan 

potensi yang 

dimiliki oleh 

seseorang. 

28,29 30 

b. Tempat 

mengembangkan 

kreativitas 

seseorang. 

31,32 33 

6. Lembaga 

pendidikan 

life skill 

a. Menumbuhkan 

sikap berani 

34,35 36 

b. Menumbuhkan 

sifat praktis 

vokasional 

37,38 39 

Akhlak 

1. Akhlak yang 

berhubungan 

dengan Allah 

a. Menauhidkan 

Allah 

1,2 3 

b. Taqwa kepada 

Allah 

4,5 6 

c. Dzikrullah 7,8 9 

d. Tawakal 10,11 12 

2. Akhlak 

terhadap diri 

sendiri 

a. Sabar dalam 

menghadapi ujian 

13,14 15 

b. Syukur 16,17 18 

c. Amanah 19,20 21 

d. Jujur 22,23 24 

e. Menepati janji 25,26 27 

f. Menjaga kesucian 

diri 

28,29 30 

3. Akhlak a. Berbakti kepada 31,32 33 
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Judul 

Penelitian 
Variabel Sub Variabel Indikator 

No Item 

(+) (-) 

terhadap 

keluarga 

kedua orangtua 

b. Bersikap baik pada 

saudara 

34,35 36 

4. Akhlak 

terhadap 

masyarakat 

a. Berbuat baik pada 

tetangga 

 

37,38 39 

b. Suka menolong 

orang lain 

40,41 42 

5. Akhlak 

terhadap 

alam 

a. Memelihara dan 

menyantuni 

binatang 

43,44 45 

b. Memelihara dan 

menyayangi 

tumbuh-tumbuhan 

46,47 48 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik : 

1. Angket/kuesioner  

Angket atau merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya.
105

 Kuesioner merupakan teknik 

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 di wilayah yang luas.
106

 Dengan demikian kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
107
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Pengumpulan data menggunakan angket yang mengacu pada skala 

Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam 

penelitian ini, fenomena sosial tersebut telah ditetapkan secara spesifik oleh 

peneliti yang selanjutnya disedut sebagai variabel penelitian. Dengan skala 

Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan.
108

 

Penentuan skor disetiap jejang pada skla likert tersebut harus 

disesuaikan dnegan jenis narasi pertanyaan atau pernyataan, yaitu apakah 

narasi pertanyaan bersifat negatif (Unfavorable) atau narasi pernyataanya 

bersifat positif (Fovarable). Berikut pemberian skor untuk setiap jejang 

skala likert baik itu pertanyaan yang positif ataupun negatif yang dapat 

dilihat pada tabel: 

Tabel 3.2 

Gradasi Skala Likert 

Jawaban Gradasi Positif Gradasi Negatif 

Selalu SL 4 1 

Sering SR 3 2 

Kadang-kadang KD 2 3 

Tidak pernah TP 1 4 
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Pengumpulan data menggunakan angket dalam penelitian ini 

adalah untuk mencari data mengenai pendidikan keluarga, lingkungan 

masyarakat, dan akhlak siswa. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-

barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.
109

 Dapat 

dikatakan juga dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih yang 

sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.
110

 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi 

informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan 

mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang 

berkaitan dengan kegiatan penelitian. Dengan demikian teknis analisis data 

dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data dengan 

tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi sehingga karakteristik atau 

sifat-sifat datanya dapat dengan mudah di pahami dan bermanfaat untuk 

menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, baik 

                                                           
109
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berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk membuat induksi, atau 

menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi berdasarkan data yang 

diperoleh dari sampel.
111

 Analisis data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan bantuan program Excel dan Statistical Product And Services 

Solution (SPSS versi 16.0 for windows). 

1. Tahap pra penelitian 

a. Uji Validitas 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

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

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur.
112

 Uji 

digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. 

Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.
113

 

Perhitungan validitas instrumen pendikan keluarga (X1) dan 

lingkungan masyarakat (X2) secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat yaitu akhlak siswa (Y) dibantu dengan menggunakan program 

SPSS versi 16.0 for windows. Cara menentukan valid atau tidaknya 

intrumen terhadap responden adalah dengan mengkonsultasikan hasil 

perhitungan korelasi dengan tabel nilai koefisien korelasi product 

moment pada taraf kesalahan/signifikansi 5% yaitu sebesar 0,361. 

Apabila r hitung > r tabel dengan taraf signifikansi 5% maka soal 
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dinyatakan valid, apabila r hitung < r tabel maka soal dinyatakan tidak 

valid.
114

  

Hasil perhitungan ketiga variabel dapat disimpulkan dalam tabel 

rekapitulasi di bawah ini: 

Tabel 3.3 

Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen Pendidikan Keluarga 

No. Item “r” hitung “r” tabel Keterangan 

1. 0,391 0,361 Valid 

2. 0,140 0,361 Tidak Valid 

3. -0,19 0,361 Tidak Valid 

4. 0,144 0,361 Tidak Valid 

5. 0,322 0,361 Tidak Valid 

6. 0,445 0,361 Valid 

7. 0,555 0,361 Valid 

8. 0,469 0,361 Valid 

9. 0,122 0,361 Tidak Valid 

10. 0,451 0,361 Valid 

11. 0,328 0,361 Tidak Valid 

12. 0,119 0,361 Tidak Valid 

13. 0,585 0,361 Valid 

14. 0,243 0,361 Tidak Valid 

15. 0,001 0,361 Tidak Valid 

16. 0,753 0,361 Valid 

17. 0,558 0,361 Valid 

18. 0,045 0,361 Tidak Valid 

19. 0,396 0,361 Valid 

20. -0,557 0,361 Tidak Valid 

21. 0,311 0,361 Tidak Valid 

22. -0,392 0,361 Tidak Valid 

23. 0,438 0,361 Valid 

24. 0,039 0,361 Tidak Valid 

25. 0,659 0,361 Valid 

26. 0,393 0,361 Valid 

27. 0,536 0,361 Valid 

28. 0,047 0,361 Tidak Valid 

29. 0,375 0,361 Valid 

30. 0,180 0,361 Tidak Valid 

31. 0,104 0,361 Tidak Valid 

32. -0,021 0,361 Tidak Valid 

33. 0,399 0,361 Valid 

34. 0,481 0,361 Valid 

35. 0,615 0,361 Valid 

36. 0,337 0,361 Tidak Valid 

37. 0,275 0,361 Tidak Valid 
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Lanjutan Tabel 3.3 

Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen Pendidikan Keluarga 

No. Item “r” hitung “r” tabel Keterangan 

38. 0,6 0,361 Valid 

39. 0,550 0,361 Valid 

40. 0,602 0,361 Valid 

41. 0,280 0,361 Tidak Valid 

42. 0,685 0,361 Valid 

43. 0,359 0,361 Tidak Valid 

44. 0,446 0,361 Valid 

45. 0,225 0,361 Tidak Valid 

46. 0,399 0,361 Valid 

47. 0,083 0,361 Tidak Valid 

48. -0,509 0,361 Tidak Valid 

 

Dari perhitungan validitas instrumen terhadap 48 item soal 

variabel pendidikan keluarga, terdapat 23 item soal yang dinyatakan 

valid yaitu nomor 1, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 29, 33, 34, 

35, 38, 39, 40, 42, 44, dan 46. Untuk mengetahui skor jawaban dan 

perhitungan angket uji validitas variabel pendidikan keluarga dapat 

dilihat pada lampiran 4. 

Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen Lingkungan Masyarakat 

No. Item “r” hitung “r” table Keterangan 

1. 0,336 0,361 Tidak Valid 

2. 0,491 0,361 Valid 

3. 0,600 0,361 Valid 

4. 0,603 0,361 Valid 

5. 0,500 0,361 Valid 

6. 0,151 0,361 Tidak Valid 

7. 0,354 0,361 Tidak Valid 

8. 0,547 0,361 Valid 

9. -0,31 0,361 Tidak Valid 

10. 0,590 0,361 Valid 

11. 0,655 0,361 Valid 

12. 0,172 0,361 Tidak Valid 

13. 0,522 0,361 Valid 

14. 0,540 0,361 Valid 

15. 0,124 0,361 Tidak Valid 

16. 0,146 0,361 Tidak Valid 

17. 0,753 0,361 Valid 
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Lanjutan Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen Lingkungan Masyarakat 

No. Item “r” hitung “r” table Keterangan 

18. 0,544 0,361 Valid 

19. -0,032 0,361 Tidak Valid 

20. 0,392 0,361 Valid 

21. 0,221 0,361 Tidak Valid 

22. 0,643 0,361 Valid 

23. 0,695 0,361 Valid 

24. 0,445 0,361 Valid 

25. 0,675 0,361 Valid 

26. 0,055 0,361 Tidak Valid 

27. 0,175 0,361 Tidak Valid 

28. 0,670 0,361 Valid 

29. 0,269 0,361 Tidak Valid 

30. 0,311 0,361 Tidak Valid 

31. 0,472 0,361 Valid 

32. 0,174 0,361 Tidak Valid 

33. 0,084 0,361 Tidak Valid 

34. 0,285 0,361 Tidak Valid 

35. 0,471 0,361 Valid 

36. 0,151 0,361 Tidak Valid 

37. 0,206 0,361 Tidak Valid 

38. 0,274 0,361 Tidak Valid 

39. 0,408 0,361 Valid 

 

Dari perhitungan validitas instrumen terhadap 39 item soal 

variabel lingkungan masyarakat, terdapat 20 item soal yang dinyatakan 

valid yaitu nomor 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 

28, 31, 35, dan 39. Untuk mengetahui skor jawaban dan perhitungan 

angket uji validitas variabel lingkungan masyarakat dapat dilihat pada 

lampiran 5. 

Tabel 3.5 

Rekapitulasi Uji Validitas Akhlak Siswa 

No. Item “r” hitung “r” table Keterangan 

1. 0,580 0,361 Valid 

2. 0,671 0,361 Valid 

3. 0,179 0,361 Tidak Valid 

4. 0,627 0,361 Valid 

5. 0,465 0,361 Valid 

6. 0,456 0,361 Valid 
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Lanjutan Tabel 3.5 

Rekapitulasi Uji Validitas Akhlak Siswa 

7. 0,373 0,361 Valid 

8. 0,429 0,361 Valid 

9. 0,281 0,361 Tidak Valid 

10. 0,641 0,361 Valid 

11. 0,529 0,361 Valid 

12. 0,384 0,361 Valid 

13. 0,162 0,361 Valid 

14. 0,117 0,361 Tidak Valid 

15. 0,350 0,361 Valid 

16. 0,340 0,361 Tidak Valid 

17. 0,519 0,361 Valid 

18. 0,109 0,361 Tidak Valid 

19. 0,507 0,361 Valid 

20. 0,656 0,361 Valid 

21. -0,250 0,361 Tidak Valid 

22. 0,307 0,361 Tidak Valid 

23. 0,512 0,361 Valid 

24. 0,420 0,361 Valid 

25. 0,386 0,361 Valid 

26. -0,257 0,361 Tidak Valid 

27. 0,295 0,361 Tidak Valid 

28. 0,254 0,361 Tidak Valid 

29. 0,645 0,361 Valid 

30. 0,339 0,361 Tidak Valid 

31. 0,576 0,361 Valid 

32. 0,591 0,361 Valid 

33. 0,518 0,361 Valid 

34. 0,457 0,361 Valid 

35. 0,323 0,361 Tidak Valid 

36. 0,135 0,361 Tidak Valid 

37. 0,530 0,361 Valid 

38. 0,580 0,361 Valid 

39. 0,332 0,361 Tidak Valid 

40. 0,367 0,361 Valid 

41. 0,491 0,361 Valid 

42. 0,316 0,361 Tidak Valid 

43. 0,412 0,361 Valid 

44. 0,429 0,361 Valid 

45. -0,012 0,361 Tidak Valid 

46. 0,377 0,361 Valid 

47. 0,207 0,361 Tidak Valid 

48. 0,144 0,361 Tidak Valid 

 

Dari perhitungan validitas instrumen terhadap 48 item soal 

variabel akhlak siswa, terdapat 30 item soal yang dinyatakan valid yaitu 

nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 29, 31, 
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32, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 43, 44, dan 46. Untuk mengetahui skor 

jawaban dan perhitungan angket uji validitas variabel akhlak siswa dapat 

dilihat pada lampiran 6. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas atau nama lainnya yaitu keterpercayaan, 

keterandalan, keajegan, kestabilan, konsistensi, dan sebagainya memiliki 

arti sejauhmana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Maksudnya 

ialah apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap 

kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relative sama, selama 

aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah.
115

 

Peneliti menggunakan bantuan SPSS versi 16.0 for windows. 

Adapun cara menguji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini dengan 

menggunakan rumus koefisien alfacronbach. Nilai alpha dikonsuktasikan 

dengan tabel r product moment, jika nilai alpha lebih besar maka 

konstruk pernyataan yang merupakan dimensi variabel adalah reliabel. 

Untuk menentukan tingkat reliabilitas intrumen peneliti berpedoman 

pada pendapat Suharsimi. Sebagaimana terdapat pada tabel berikut: 
116

 

Tabel 3.6 

Interpretasi Nilai r 

Interval Koefisien Tingkat Reliabilitas 

0,00 - 0,200 Sangat Rendah 

0,200 - 0,400 Rendah 

0,400 - 0,600 Cukup 

0,600 - 0,800 Tinggi 

0,800 - 1,000 Sangat Tinggi 
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Adapun teknik yang digunakan untuk menghitung reliabilitas 

instrumen disini peneliti menggunakan SPSS versi 16.0 for windows. 

Kemudian ditemukan hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.7 

Uji Reliabilitas Pendidikan Keluarga 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 
Based on Standardized 

Items 

N of Items 

.879 .887 23 

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai cronbach alpha adalah 

sebesar 0,879, jadi angka tersebut lebih besar dari        sebesar 0,6. Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan 

untuk mengukur variabel pendidikan keluarga dapat dikatakan reliabel 

sangat tinggi. 

Tabel 3.8 

Uji Reliabilitas Lingkungan Masyarakat 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 
Based on Standardized 

Items 

N of Items 

.895 .897 20 

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai cronbach alpha adalah 

sebesar 0,895, jadi angka tersebut lebih besar dari        sebesar 0,6. Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan 

untuk mengukur variabel lingkungan masyarakat dapat dikatakan reliabel 

sangat tinggi. 
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Tabel 3.9 

Uji Reliabilitas Akhlak Siswa 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 
Based on Standardized 

Items 

N of Items 

.906 .908 30 

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai cronbach alpha adalah 

sebesar 0,906, jadi angka tersebut lebih besar dari        sebesar 0,6. Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan 

untuk mengukur variabel akhlak siswa dapat dikatakan reliabel sangat 

tinggi. 

2. Analisis Hasil Penelitian (Uji Asumsi) 

Sebelum menggunakan rumus statistik kita perlu mengetahui 

asumsi yang digunakan dalam penggunaan rumus. Dengan mengetahui 

asumsi dasar dalam menggunakan rumus nantinya, maka peneliti bisa lebih 

bijak dalam penggunaannya dan perhitungannya. Peneliti diwajibkan 

melakukan uji asumsi/prasyaratan tersebut agar dalam penggunaan rumus 

tersebut dan hasil yang kita dapatkan tidak menyimpang dari ketentuan yang 

berlaku.
117

 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi (pola) data. 

Dengan demikian, uji normalitas ini mengasumsikan bahwa, data tiap 

variabel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk 
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mempercepat perhitungan peneliti memanfaatkan program SPSS versi 

16.0 for windows. Selanjutnya untuk mengetahui apakah distribusi 

frekuensi masing-masing variabel normal atau tidak, yaitu dengan 

membandingkan probobilitas atau signifikansi dengan alpha 0,05. Jika 

probobilitas hasil hitungan lebih besar dari 0,05 artinya distribusi data 

normal. Namun jika probobilitas kurang dari 0,05 maka distribusi data 

tidak normal.
118

 

b. Uji Lineritas 

Uji linieritas merupakan uji kelinieran garis regresi. Digunakan 

pada analisis regresi linier sederhana dan analisi regresi linier ganda. Uji 

linieritas dilakukan dengan cara mencari model garis regresi dari variabel 

independen X terhadap variabel dependen Y. Berdasarkan model regresi 

tersebut, dapat diuji linieritas garis regresinya.
119

 

Untuk mempercepat perhitungan uji linieritas, peneliti juga 

memanfaatkan program SPSS versi 16.0 for windows. Selanjutnya 

apabila P-value lebih besar dari alpha 0.05 maka garis regresi X1 

terhadap Y dan X2 Terhadap Y linier.
120

 

c. Uji Multikolinearitas 

Uji asumsi klasik jenis ini diterapkan untuk analisis regresi 

berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas/independent 

variable(x1,x2,x3,x4...., xn), dimana akan diukur tingkat asosiasi 
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(keeratan) hubungan antara variabel bebas tersebut melalui besaran 

koefisien korelasi (r). Dikatakan terjadi multikolinieritas jika koefisien 

korelasi antara variabel bebas (x1, dan x2, x3 dan x4, dan seterusnya) 

lebih besar dari 0,60 (pendapat lain: 0,50 dan 0,90). Dikatakan tidak 

terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih 

kecil atau sama dengan 0,60 (r ≤ 0,60). Dalam menentukan ada tidaknya 

multikolinieritas dapat menggunakan cara sebagai berikut: 

1) Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan 

secara statistik (α) 

2) Nilai variance inflation factor (VIF) adalah faktor inflasi 

penyimpangan baku kuadrat. Nilai tolerance (α) dan variance 

inflation factor (VIF) dapat dicari dengan menggabungkan kedua nilai 

tersebut sebagai berikut: 

a) Besar nilai tolerance (α): α = 1/VIF 

b) Besar nilai variance inflation factor (VIF): VIF = 1/ α 

1) Variabel bebas mengalami multikolinierias jika α hitung < α dan 

VIF hitung > VIF.  

2) Variabel bebas tidak mengalami multikolinieritas jika α hitung > 

α dan VIF hitung < VIF.
121

 

Untuk pengujian uji multikolinieritas peneliti menggunakan 

program SPSS versi 16.0 for windows. 
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d. Uji Heteroskedasitas 

Uji Heteroskedasitas dalam persamaan regresi berganda perlu 

juga diuji mengenai sama atau tidak varians dari residual dari observasi 

yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai 

varians yang sama disebut terjadi homoskedastisitas dan jika variansnya 

tidak sama/berbeda disebut terjadi heteroskedastisitas. Analisis uji 

asumsi heteroskedastisitas hasil output SPSS melalui scatterplot antara Z 

prediction (ZPRED) yang merupakan variabel bebas (sumbu X = Y hasil 

prediksi) dan nilai residualnya (SRESID) merupakan variabel terikat 

(sumbu Y = Y prediksi – Y riil). 

Dasar analisis: 

1) Homoskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titik hasil 

pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar dibawah 

maupun diatas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak 

mempunyai pola yang teratur. / 

2) Heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titiknya 

mempunyai pola yang teratur baik menyempit, melebar maupun 

bergelombang-gelombang.
122

 

Untuk mempercepat perhitungan ini peneliti juga menggunakan 

versi 16.0 for windows. 
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3. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah no. 1 

dan 2 yaitu dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk 

mengetahui apakah variabel independen yang ada dalam model 

mempunyai pengaruh yang nyata secara serentak terhadap variabel 

dependen, yaitu pengaruh variabel pendidikan keluarga (X1) terhadap 

akhlak siswa (Y) dan pengaruh lingkungan masyarakat (X2) terhadap 

akhlak siswa (Y). Peneliti menggunakan program SPSS versi 16.0 for 

windows untuk mengolah data. Adapun langkah-langkah pengambilan 

keputusan output SPSS berdasarkan pendapat V. Wiratna Sujarweti 

adalah sebagai berikut: 

1) Cara 1: jika Sig > 0,05 maka H0 diterima dan jika Sig < 0,05 maka H0 

ditolak. 

2) Cara 2: jika F hitung < F tabel maka H0 diterima, sebaliknya jika F 

hitung > F tabel maka H0 ditolak.
123

 

Dilakukan uji untuk pengujian signifikansi regresi sederhana, 

yaitu untuk melihat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel 

terikat. Nilai f hitung konstanta regresi, sedangkan f tabel dengan alfa 

adalah 0,05.
124

 

Apabila hasil uji hipotesis menggunakan regresi sederhana 

menunjukkan H0 ditolak maka artinya ada pengaruh antara variabel bebas 
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dengan variabel terikat sehingga perlu analisis lebih lanjut. Untuk 

mengetahui besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu 

dengan melihat output SPSS tabel Anova B. Untuk mengetahui berapa 

presentase variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu dengan 

cara mengalikan R Square dengan 100%. 

b. Analisis Regresi Linier Ganda 

Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah no.3 

yaitu dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, untuk 

mengetahui pengaruh antara kedua variabel bebas yaitu  pendidikan 

keluarga (X1) dan lingkungan masyarakat (X2) secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat yaitu akhlak siswa (Y). Peneliti menggunakan 

SPSS versi 16.0 for windows untuk mengolah data adapun langkah-

langkah pengambilan keputusan output SPSS berdasarkan pendapat V. 

Wiratna Sujarweni adalah sebagai berikut: 

1) Cara 1: jika Sig > 0,05 maka H0 diterima dan jika Sig < 0,05 maka H0 

ditolak. 

2) Cara 2: jika F hitung < F tabel maka H0 diterima, sebaliknya jika F 

hitung > F tabel maka H0 ditolak. 

Dilakukan uji F untuk pengujian regresi ganda yaitu untuk 

melihat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Untuk 

mengetahui besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu 

dengan melihat output SPSS tabel Anova B. Untuk mengetahui berapa 



75 
 

 

presentase variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas secara 

bersama-sama yaitu dengan cara mengalikan R Square dengan 100%.
125

 

4. Uji Korelasi 

Uji korelasi diartikan sebagai hubungan antara dua variabel atau 

lebih. Tinggi rendah, kuat lemah atau besar-kecilnya suatu korelasi dapat 

diketahui dengan melihat besar-kecilnya suatu angka (koefisien) yang 

disebut angka indeks korelasi yang disimbolkan dengan “r”. Untuk 

menganalisis apakan pendidikan keluarga berkorelasi terhadap lingkungan 

masyarakat maka digunakan teknik analisis uji korelasi product moment.
126
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya MTs Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo 

Madrasah Tsanawiyah Nurul Mujtahidin adalah madrasah yang 

didirikan oleh Yayasan Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo pada tanggal 12 

Januari 1980 dengan Surat Keputusan izin operasional 

LM/13/416/B/198031 Desember 1978 (IJOP awal MTs. Nurul Mujtahidin) 

serta tanggal 1 Desember 1978 dengan Surat Keputusan izin operasional 

L.m/3/30/C/1978 (IJOP awal MA. Nurul Mujtahidin) yang pada saat ini 

sudah melalui beberapa pembaharuan ijin operasionalnya dan bertempat di 

desa Mlarak, Kec. Mlarak, Kabupaten Ponorogo. Tepatnya di Jalan Raya 

Mlarak-Pulung No. 31 Mlarak. 

Yayasan pendidikan Islam “Nurul Mujtahidin” Mlarak adalah suatu 

lembaga pendidikan yang menyertakan kurikulum dengan kurikulum yang 

sudah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Islam khususnya di 

Ponorogo yang kini menjadi salah satu lembaga pendidikan swasata yang 

bertempat di Gunungsari Mlarak Kabupaten Ponorogo, yang sebenarnya 

selama ini dirintis pada tanggal 1 Agustus 1964. Untuk pertama kalinya 

sekolah ini diselenggarakan pada malam hari, dari jam 19.00 sampai 21.00 

bertempat tinggal pada sebuah langgar   Bader yang berada di desa Gontor 

tengah, sedang langgar tersebut telah dipugas menjadi masjid yang bernama 

76 



77 
 

 

Al-Badru, yang sampai sekarang tempatnya masih tetap dan atas nama 

wakaf yang sama. Sebelum seperti sekarang ini lembaga pendidikan ini 

dulunya hanya mempelajari materi-materi keagamaan khususnya agama 

Islam. 

Sedangkan pada awalnya rintisan sekolah ini memiliki tenaga 

pendidik yang sangat minim sekali antara lain: 

a. Tenaga pendidik: 

1) Bapak Siomun Gontor Mlarak Ponorogo 

2) Bapak Baihaki dari Bayuwangi Jawa Timur 

3) Bapak Hanik Gontor Mlarak Ponorogo 

4) Bapak Muhsin Gontor Mlarak Ponorogo 

5) Bapak Sutaji Gontor Mlarak Ponorogo 

6) Bapak Muh. Fahrudin Gontor Mlarak Ponorogo 

b. Siswa  

Siswa berjumlah 27 siswa dengan rincian sebagai berikut siswa 

putra berjumlah 18 siswa dan putri 9 siswa. Pada waktu mempunyai 

tenaga pendidik dan siswa yang serba ikhlas dan gratis itu, telah 

disepakati dengan nama “Mambaul Ulum”. Penyelenggaraan pengajaran 

yang seperti ini hanya berjalan satu tahun saja. Dari penyelenggaraan 

pengajaran malam hari beralih ke sore hari karena adanya beberapa sebab 

yang memungkinkan adanya perubahan pelaksanaan pendidikan. Karena 

adanya beberapa pergeseran waktu dan tempat penyelanggaraan, maka 

nama lembaga ini berganti nama lagi yaitu menjadi nama, Tarbiyatul 
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Mualimin Al Islamiyah yang disingkat TMI yang bertempat di Madrasah 

Tarbiyatul Atfal (MTA), sehingga TMI hanya menumpang untuk 

menyelenggarakan jalannya proses kegiatan belajar. Dengan demikian 

mulailah terasa adanya masa depan yang agak cerah. Meskipun dengan 

penyelenggaraan pendidikan yang masih menumpang pada lembaga lain. 

Rupanya Tuhan berkehendak beda dan ternyata TMI hanya bertahan 

selama dua tahun yaitu pada tahun 1967-1969. Demikianlah sejarah yang 

telah dirintis oleh beberapa orang alumni Pondok Modern Gontor, 

termasuk di dalamnya adalah: bapak Soimun Gontor guru pendidikan 

agama Islam di desa itu. Karena bapak Soimun mempunyai tugas dinas 

pada sekolah dasar, maka TMI mengangkat bapak Muhsin sebagai kepala 

sekolah yang dibantu oleh pendukungnya. 

Setelah kurang lebih 2 setengah tahun lamanya Madrasah ini 

dinyatakan dibubarkan karena beberapa sebab antara lain: 

1) Dari kalangan teman-teman pendidik madrasah MTA banyak 

kesibukan 

2) Dari tenaga pendidik banyak yang meneruskan studi baik ke luar 

negeri maupun ke dalam negeri. 

Setelah masa kevakuman ini, beberapa tokoh lama yang masih 

berada di desa Gontor, ditambah dengan beberapa orang, berusaha 

menghidupkan kembali sekolah tersebut. Dan pada tanggal 1 Agustus 

1971, berdirilah madrasah itu walaupun yang sebenarnya hanya 

menghidupkan kembali sekolahan yang ada dengan wajah baru. Dan 
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sekolahan dengan wajah baru itu dapat berjalan lima tahun. Adapun 

pelaksanaan pendidikannya sudah dimasukkan pagi hari yang bertempat 

di rumah bapak Soimun BA. Kemudian atas saran para pendidik agar 

mengusulkan adanya guru bantu yang diperbantukan oleh pemerintah 

kepada sekolahan, maka usulan dan saran itu dapat dikabulkan oleh 

pemerintah. 

Setelah tahun 1974 nama Madrasah berubah menjadi PGA 6 

tahun pembangunan yang masih berada di rumah bapak Soimun, BA. 

Akan tetapi dengan perubahan nama madrasah, tidak lama kemudian, 

madrasah itu mengalami masa keprihatinan. Disebabkan karena 

keberadaannya berdekatan dengan pondok Gontor. Dengan kesulitan 

madrasah mengenai tempat penyelenggaraan pendidikan di desa Gontor, 

maka ada beberapa orang menawarkan akan mengusahakan tanah wakaf, 

yaitu bapak Sobari desa Mlarak. Setelah beberapa saat desakan agar 

madrasahnya pak Soimun harus pindah, maka baru pada tanggal 14 

Agustus 1975 madrasah yang berada di rumah bapak Soimun dinyatakan 

pindah ke Gunungsari Mlarak tepatnya di rumah bapak Sobari dengan 

status menumpang untuk sementara atas persetujuan kepala desa Mlarak 

yaitu bapak Tukimin dan kepala sekolah desa Gontor bapak Muksin pada 

waktu itu. 

Setelah madrasah berjalan kurang lebih satu tahun bertempat di 

rumah bapak Sobari, seorang guru Pendidikan Agama Islam pada 

Sekolah Dasar di desa Mlarak, maka para pendidik dan masyarakat yang 
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setuju atas kehadiran sekolah baru itu, mereka berusaha mengadakan 

pendekatan dengan masyarakat dan kepala desa untuk melestarikan 

keberadaan sekolah yang memang diharapkan kehadirannya di desa 

Gunungsari Mlarak, dengan pendekatan yang dilakukan oleh bapak 

Abdul Khohar dan beberapa tokoh masyarakat, maka terkabullah 

pemberian tanah wakaf. 

Dengan pemberian wakaf tersebut, sekolahan yang mengalami 

jatuh bangun itu pun mulailah mengembangkan sayapnya, karena 

kehadirannya disambut dengan tangan terbuka, bahkan tidak sedikit 

orang yang mau menyumbangkan pikiran, harta benda demi untuk 

pembangunan sekolah tersebut. Dalam setiap pembangunannya pastilah 

masyarakat sekitar berduyun-duyun untuk bergotong royong membangun 

madrasah yang baru, di antaranya masyarakat yang tidak bisa 

menyumbangkan tenaganya karena uruan kedinasan, maka tidak segan-

segan mereka membantu yang lain yaitu membantu berupa makanan, 

minuman, dan masih banyak lagi. Mereka melaksanakan yang demikian 

ini dengan alasan beramal untuk masa depan dan ikhlas Lillahi Ta’ala. 

Sejak perpindahan PGA 6 tahun pembangunan ke Gunungsari 

Mlarak, pemerintah selalu memperhatikan keberadaan lembaga ini, di 

antaranya dengan adanya pembinaan terhadap guru-guru untuk mengikuti 

penataran-penataran guru bidang studi, penataran-penataran keterampilan 

dan lain-lain. Dengan adanya keputusan 3 menteri yaitu Menteri dalam 

Negeri, Menteri P dan K, dan Menteri Agama, mengenai penyederhanaan 
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sekolah kejuruan termasuk: SPG, PGA yang dapat berdiri  yang hanya 

ada satu setiap kabupaten, sehingga PGA 6 tahun pembangunan harus 

dilebur menjadi Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah, dan di bawah satu 

pimpinan karena masih mengacu pada pendidikan 6 tahun. Sedangkan 

kepala sekolahnya seorang, yaitu: bapak Soimun, BA. Dengan stempel 

MtsA. “Nurul Mujtahidin” Mlarak Ponorogo. 

Setelah berjalan kurang lebih satu tahun, maka pengelola kepala 

sekolah pun harus dipisah menjadi 2 kepala, dengan tuntutan kepala 

sebagai berikut: 

1) Madrasah Tsanawiyah, dikepalai oleh, bapak Soimun, BA. Dari desa 

Gontor Mlarak Ponorogo, yang sekaligus sebagai tokoh pendiri 

2) Madrasah Aliyah dikepalai oleh Drs. Abdullah Syukri dari Ngabar 

Siman Ponorogo. 

Setelah berjalan beberapa saat, maka kepemimpinan yang sudah 

mapan pun harus dirubah dan menyesuaikan aturan pemerintahan. 

Adapun aturan itu adalah seorang kepala sekolah definitif tingkat 

Tsanawiyah harus mempunyai golongan kepangkatan IIC. Sehingga 

kedudukan yang selama ini sudah berjalan dengan baik, harus merubah 

kedudukan kepala menjadi: 

a) Kepala Madrasah Tsanawiyah di kepalai oleh, Kepala definitif Drs. 

Abdullah Syukri, dari Ngabar, Siman Ponorogo 

b) Madrasah Aliyah dikepalai oleh bapak Soimun BA. Karena pada 

waktu itu, beliau masih belum memenuhi syarat kepangkatan yang 
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ditentukan oleh pemerintah. Sehingga bapak Soimun menduduki 

kepala Aliyah yang diangkat oleh yayasan. Dan belum ditetapkan 

sebagai kepala definitif Aliyah. 

Setelah pergantian itu berjalan beberapa tahun, tahun berikutnya 

bapak Drs. Abdullah Syukri diangkat menjadi pemilik sekolah, sehingga 

kepala Madrasah Tsanawiyah harus diganti oleh yang lain, yaitu bapak 

Mashuri sebagai kepala definitif pada tahun 1985-1992. Untuk tahun-

tahun berikutnya, setelah kegiatan belajar mengajar berjalan beberapa 

saat, turun keputusan baru yang isinya kepala sekolah definitif yang 

dikepalai oleh bapak Mashuri harus mengalami perombakan lagi, hal ini 

karena bapak Mashuri dimutasi ke sekolah MtsA Ronggo Warsito 

Tegalsari Jetis Ponorogo. Untuk mengisi kekosongan tersebut maka 

pengurus yayasan Pendidikan Islam “Nurul Mujtahidin” Mlarak 

Ponorogo mengadakan rapat khusus, yang hasilnya menetapkan bapak 

Moh. Yasir diangkat menjadi kepala sekolah tingkat Tsanawiyah ± 

selama satu tahun. Kemudian turun surat dari pemerintah yang isinya 

menyatakan, bapak M. Djauhari dari Kaponan Mlarak Ponorogo, 

diangkat menjadi kepala definitif pada Madrasah Aliyah, kepala 

definitifnya adalah bapak Drs. Soimun, dari Gontor Mlarak Ponorogo 

sampai sekarang. 

Setelah sekolahan berjalan ± 20 tahun, perkembangannya sangat 

baik, bila kita lihat dari kaca mata sejarah yang berada di kecamatan 

Mlarak sekarang ini. 
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2. Letak Geografis MTs Nurul Mujtahidin Mlarak 

MTs Nurul Mujtahidin terletak di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo. MTs ini berada lingkungan pedesaan, dimana 

suasananya masih asri, nyaman, dan jauh dari kegaduhan. 

3. Visi, Misi, dan Tujuan 

a. Visi Madrasah  

 “Terwujudnya Lulusan yang Islami, Beriman, Berilmu, Beramal 

Sehingga Mencapai Kualitas Yang Unggul Dalam Imtaq dan Iptek.” 

Islami  : memiliki loyalitas beragama Islam,  

Beriman : memiliki kepercayaan dan keyakinan kepada Allah SWT 

yang berkualitas, 

Berilmu : memiliki ilmu yang berkualitas tinggi dalam penguasaan 

imtaq dan iptek sebagai Kholifah fi al-ardl, 

Beramal : terampil dalam melaksanakan ibadah (hablun minallah), 

dan terampil dalam bermasyarakat (hablun minannas), 

Unggul dalam imtaq dan iptek : unggul dalam prestasi belajar, 

pembinaan beragama, dan unggul dalam kepercayaan masyarakat. 

b. Misi Madrasah 

1) Menumbuh kembangkan sikap dan amaliah keagamaan Islam 

2) Menerapkan pembelajaran PAKEM, CTL, Berbasis Multiple 

Intelegence 

3) Mengembangkan kemampuan berbahasa Arab dan Inggris bagi 

peserta didik 
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4) Memfasilitasi segala kegiatan ekstra kurikuler yang diprogramkan 

5) Membantu dan memfasilitasi setiap peserta didik untuk mengenali dan 

mengembangkan potensi dirinya khususnya bidang olahraga 

6) Menerapkan management partisipatif dengan melibatkan seluruh 

warga Madrasah, Pengurus dan Komite 

7) Membekali berbagai ketrampilan pada peserta didik agar dapat 

bermanfaat bagi masyarakat 

8) Membekali siswa-siswi agar dapat melestarikan lingkungan dengan 

cara penghijauan 

c. Tujuan Madrasah 

1) Tujuan Umum 

Secara umum, tujuan pendidikan pada Madrasah Aliyah  

Nurul Mujtahidin adalah ingin menyiapkan siswa-siswi yang 

berkualitas, bertaqwa, berakhlak mulia dan mampu bersaing di tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi serta terampil dalam mengamalkan 

ilmunya. 

2) Tujuan Khusus 

Secara khusus dapat disampaikan bahwa tujuan Madrasah 

Aliyah Nurul Mujtahidin adalah sebagai berikut : 

a) Menghasilkan sumber daya manusia yang berwawasan IPTEK dan 

IMTAQ. 
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b) Menciptakan lulusan yang memiliki integritas kepribadian dan 

moralitas yang islami dalam konteks kehidupan individual maupun 

sosial. 

c) Mewujudkan proses pembelajaran PAIKEM. 

d) Menjadi Madrasah yang unggul dan digemari oleh masyarakat. 

4. Tenaga Pendidik Mts Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo 

Pendidik merupakan bagian dari sistem pendidikan yang memiliki 

peranan penting dalam suatu proses pembelajaran. Kualifikasi guru juga 

dapat sebagai motivator untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 

Oleh karena itu gambaran mengenai latar belakang maupun jumlah pendidik 

dan tenaga Kependidikan dalam suatu lembaga pendidikan perlu 

diperhatikan. Daftar pendidik dan tenaga kependidikan dilihat pada 

lampiran 10. 

5. Sarana dan Prasarana Mts Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo 

Menunjang keberhasilan Kegiatan Belajar Mengajar diperlukan 

dukungan ruang kelas, perpustakaan, ruang administrasi, bimbingan dan 

konseling, praktikum dan lingkungan yang bersih dan nyaman. Daftar data 

ruangan di MTs Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo dilihat pada lampiran 

11. 
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B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data Pendidikan Keluarga Siswa Kelas VIII Mts Nurul 

Mujtahidin Mlarak Ponorogo 

Deskripsi data tentang skor Pendidikan Keluarga Siswa Kelas VIII 

Mts Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo diperoleh dari skor angket yang 

didistribusikan kepada responden. Skor jawaban angket berupa angka-angka 

yang diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. Sistem penskoran dalam 

pengambilan data angket yaitu dengan menggunakan skala likert dengan 

menggunakan kententuan pernyatan positif dan negatif. 

Pada penelitian ini dijadkan objek penelitian adalah siswa kelas 

VIII Mts Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo dengan siswa berjumlah 33 

anak. Dalam analisis ini untuk memperoleh jawaban tentang adakah 

pendidikan keluarga siswa kelas VIII Mts Nurul Mujtahidin Mlarak 

Ponorogo, maka peneliti menggunakan teknik perhitungan Mean dan 

Standart Deviasi untuk menentukan kategori pendidikan keluarga tinggi, 

sedang, dan rendah. Selanjutnya hasil skor pendidikan keluarga siswa kelas 

VIII dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Variabel Pendidikan Keluarga 

No Skor Angket Frekuensi 

1. 52 1 

2. 55 1 

3. 61 2 

4. 62 1 

5. 64 1 

6. 66 2 

7. 68 1 

8. 70 2 

9. 71 1 

10. 72 4 
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Lanjutan Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Variabel Pendidikan Keluarga 

No Skor Angket Frekuensi 

11. 74 1 

12. 75 2 

13. 77 1 

14. 78 1 

15. 79 1 

16. 81 3 

17. 84 2 

18. 85 2 

19. 86 2 

20. 87 1 

21. 88 1 

Jumlah 33 

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan perolehan skor variabel 

pendidikan keluarga tertinggi bernilai 88 dengan frekuensi 1 orang dan 

terendah 52 dengan frekuensi 1 orang. Skor hasil angket pendidikan 

keluarga dapat dilihat pada lampiran 10. 

Berdasarkan data di atas, dapat dikelompokkan menjadi tiga 

tingkatan yaitu pendidikan keluarga tinggi, sedang, dan rendah. Untuk 

menentukan tingkatan tinggi, sedang, ataupun rendah maka dikelompokkan 

dengan bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Rumusnya sebagai berikut: 

a. Pendidikan keluarga tinggi : X > Mean + SD 

b. Pendidikan keluarga sedang : Mean – SD   X   Mean + SD  

c. Pendidikan keluarga rendah : X < Mean – SD 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif Variabel Pendidikan Keluarga 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pendidikan 
Keluarga 

33 52 88 73.94 9.588 

Valid N (listwise) 33     

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui mean sebesar 73,94 pada nilai 

standart deviasi sebesar 9,588 nilai terendah 52 dan nilai tertinggi 88. 

Perhitungannya sebagai berikut: 

a. Pendidikan Keluarga tinggi : X > 83,528 

b. Pendidikan Keluarga sedang : 64,352   X   83,528 

c. Pendidikan Keluarga rendah : X < 64,352 

Dapat diketahui bahwa skor lebih dari 83,528 dikategorikan 

pendidikan keluarga siswa kelas VIII Mts Nurul Mujtahidin Mlarak 

Ponorogo tinggi, skor antara 64,352 – 83,528 dikategorikan pendidikan 

keluarga siswa kelas VIII Mts Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo sedang, 

dan skor kurang dari 64,352 dikategorikan pendidikan keluarga siswa kelas 

VIII Mts Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo rendah. Dirinci pada tabel 

sebagi berikut: 

Tabel 4.3 

Presentase dan Kategorisasi Variabel Pendidikan Keluarga 

No Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1. > 83,528 8 24,24% Tinggi 

2. 64,352 – 83,528 19 57,57% Sedang 

3. < 64,352 6 18,19% Rendah 

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa siswa yang 

memiliki pendidikan keluarga dengan kategori tinggi sebanyak 8 siswa 

dengan presentase 24,24%, kategori sedang sebanyak 19 siswa dengan 

presentase 57,57%, dan kategori rendah sebanyak 6 siswa dengan 

presentase 18,19%. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan 
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bahwa pendidikan keluarga siswa kelas VIII Mts Nurul Mujtahidin 

Mlarak Ponorogo dalam kategori sedang dengan 19 responden. 

2. Deskripsi Data Lingkungan Masyarakat Siswa Kelas VIII Mts Nurul 

Mujtahidin Mlarak Ponorogo 

Deskripsi data tentang skor Lingkungan Masyarakat Kelas VIII 

Mts Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo diperoleh dari skor angket yang 

didistribusikan kepada responden. Skor jawaban angket berupa angka-angka 

yang diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. Sistem penskoran dalam 

pengambilan data angket yaitu dengan menggunakan skala likert dengan 

menggunakan kententuan pernyatan positif dan negatif. 

Pada penelitian ini dijadkan objek penelitian adalah siswa kelas 

VIII Mts Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo dengan berjumlah 33 siswa. 

Dalam analisis ini untuk memperoleh jawaban tentang adakah tingkat 

lingkungan masyarakat siswa kelas VIII Mts Nurul Mujtahidin Mlarak 

Ponorogo, maka peneliti menggunakan teknik perhitungan Mean dan 

Standart Deviasi untuk menentukan kategori lingkungan masyarakat siswa 

tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya hasil skor lingkungan masyarakat 

siswa kelas VIII dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Variabel Lingkungan Masyarakat 

No Skor Angket Frekuensi 

1. 46 2 

2. 50 1 

3. 51 1 

4. 52 1 

5. 57 1 

6. 59 2 

7. 61 1 
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Lanjutan Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Variabel Lingkungan Masyarakat 

No Skor Angket Frekuensi 

8. 62 3 

9. 65 1 

10. 66 1 

11. 67 3 

12. 68 1 

13. 69 1 

14. 70 1 

15. 71 3 

16. 72 1 

17. 74 2 

18. 75 3 

19. 76 3 

20. 77 1 

Jumlah 33 

 

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan perolehan skor variabel 

lingkungan masyarakat tertinggi bernilai 77 dengan frekuensi 1 orang dan 

terendah 46 dengan frekuensi 2 orang. Skor hasil angket lingkungan 

masyarakat dapat dilihat pada lampiran 11. 

Berdasarkan data di atas, dapat dikelompokkan menjadi tiga 

tingkatan yaitu lingkungan masyarakat tinggi, sedang, dan rendah. Untuk 

menentukan tingkatan tinggi, sedang, ataupun rendah maka dikelompokkan 

dengan bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Rumusnya sebagai berikut: 

a. Lingkungan masyarakat tinggi : X > Mean + SD 

b. Lingkungan masyarakat sedang : Mean – SD   X   Mean + SD 

c. Lingkungan masyarakat rendah : X < Mean – SD 
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Tabel 4.5 

Statistik Deskriptif Variabel Lingkungan Mayarakat 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Lingkungan 
Masyarakat 

33 46 77 66.58 8.511 

Valid N (listwise) 33     

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

Berdasarkan tabel di atas diketahui mean sebesar 66,58 pada nilai 

standart deviasi sebesar 8,511 nilai terendah 46 dan nilai tertinggi 77.   

Perhitungannya sebagai berikut: 

a. Lingkungan masyarakat tinggi : X > 75,091 

b. Lingkungan masyarakat sedang : 58,096   X   75,091 

c. Lingkungan masyarakat rendah : X < 58,096 

Dapat diketahui bahwa skor lebih dari 75,091 dikategorikan 

lingkungan masyarakat siswa kelas VIII Mts Nurul Mujtahidin Mlarak 

Ponorogo tinggi, skor antara 58,096 – 75,091 dikategorikan lingkungan 

masyarakat siswa kelas VIII Mts Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo 

sedang, dan skor kurang dari 58,096 dikategorikan lingkungan masyarakat 

siswa kelas VIII Mts Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo rendah. Dirinci 

pada tabel sebagi berikut: 

Tabel 4.6 

Presentase dan Kategorisasi Variabel Lingkungan Masyarakat 

No Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1. > 75,091 4 12,12% Tinggi 

2. 58,096 – 75,091 23 69,69% Sedang 

3. < 58,096 6 18,19% Rendah 
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Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki 

lingkungan masyarakat dengan kategori tinggi sebanyak 4 siswa dengan 

presentase 12,12%, kategori sedang sebanyak 23 siswa dengan presentase 

69,69%, dan kategori rendah sebanyak 6 siswa dengan presentase 18,19%. 

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa lingkungan 

masyarakat siswa kelas VIII Mts Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo dalam 

kategori sedang dengan 23 responden. 

3. Deskripsi Data Akhlak Siswa Kelas VIII MTs Nurul Mujtahidin 

Mlarak Ponorogo 

Deskripsi data tentang skor akhlak siswa kelas VIII MTs Nurul 

Mujtahidin Mlarak Ponorogo diperoleh dari skor angket yang 

didistribusikan kepada responden. Skor jawaban angket berupa angka-angka 

yang diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. Sistem penskoran dalam 

pengambilan data angket yaitu dengan menggunakan skala likert dengan 

menggunakan kententuan pernyatan positif dan negatif. 

Pada penelitian ini dijadkan objek penelitian adalah siswa kelas 

VIII MTs Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo dengan jumlah 33  siswa. 

Dalam analisis ini untuk memperoleh jawaban tentang adakah tingkat 

akhlak siswa kelas VIII MTs Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo, maka 

peneliti menggunakan teknik perhitungan Mean dan Standart Deviasi untuk 

menentukan kategori akhlak siswa tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya 

hasil skor akhlak siswa kelas X dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Variabel Akhlak Siswa 

No Skor Angket Frekuensi 

1. 61 1 

2. 66 1 

3. 67 1 

4. 78 2 

5. 79 1 

6. 81 2 

7. 82 1 

8. 83 1 

9. 85 1 

10. 89 1 

11. 91 1 

12. 92 1 

13. 93 1 

14. 94 1 

15. 95 1 

16. 96 3 

17. 97 1 

18. 98 1 

19. 99 1 

20. 104 1 

21. 105 1 

22. 107 1 

23. 108 1 

24. 109 3 

25. 111 2 

Jumlah 33 

 

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan perolehan skor 

variabel akhlak siswa tertinggi bernilai 111 dengan frekuensi 2 orang dan 

terendah 61 dengan frekuensi 1 orang. Skor hasil angket akhlak siswa 

dapat dilihat pada lampiran 12. 

Berdasarkan data di atas, dapat dikelompokkan menjadi tiga 

tingkatan yaitu akhlak siswa tinggi, sedang, dan rendah. Untuk menentukan 

tingkatan tinggi, sedang, ataupun rendah maka dikelompokkan dengan 

bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Rumusnya sebagai berikut: 

a. Akhlak siswa tinggi : X > Mean + SD 
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b. Akhlak siswa sedang : Mean – SD   X   Mean + SD 

c. Akhlak siswa rendah : X < Mean – SD 

Tabel 4.8 

Statistik Deskriptif Variabel Akhlak Siswa 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Akhlak Siswa 33 61 111 92.00 13.574 

Valid N 
(listwise) 

33     

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

Berdasarkan tabel di atas diketahui mean sebesar 92,00 pada nilai 

standart deviasi sebesar 13,574 nilai terendah 61 dan nilai tertinggi 111. 

Perhitungannya sebagai berikut: 

a. Akhlak siswa tinggi  : X > 105,574 

b. Akhlak siswa sedang  : 78,426  X   105,574 

c. Akhlak siswa rendah  : X < 78,426 

Dapat diketahui bahwa skor lebih dari 78,426 dikategorikan akhlak 

siswa kelas VIII MTs Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo tinggi, skor antara 

78,426 – 105,574 dikategorikan akhlak siswa kelas VIII MTs Nurul 

Mujtahidin Mlarak Ponorogo sedang, dan skor kurang dari 78,426 

dikategorikan akhlak siswa kelas VIII MTs Nurul Mujtahidin Mlarak 

Ponorogo rendah. Dirinci pada tabel sebagi berikut: 

Tabel 4.9 

Presentase dan Kategorisasi Variabel Akhlak Siswa 

No Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1. > 105,574 7 21,21% Tinggi 

2. 78,426 – 105,574 23 69,69% Sedang 

3. < 78,426 3 10% Rendah 
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Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki 

akhlak siswa dengan kategori tinggi sebanyak 7 siswa dengan presentase 

21,21%, kategori sedang sebanyak 23 siswa dengan presentase 69,69%, dan 

kategori rendah sebanyak 3 siswa dengan presentase 10%. Dengan demikian 

secara umum dapat dikatakan bahwa akhlak siswa kelas VIII MTs Nurul 

Mujtahidin Mlarak Ponorogo dalam kategori sedang dengan 23 responden. 

 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

Tahap selanjutnya adalah menganalisis data agar diketahui maksud 

dari data tersebut. 

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data dari 

variabel yang diteliti itu normal atau tidak. Uji normalitas peneliti ini 

dilakukan dengan rumus Kolmogorov-Smirnov yang menggunakan 

bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Untuk lebih jelasnya, hasil dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.10 

Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Pendidikan 
Keluarga 

Lingkungan 
Masyarakat Akhlak Siswa 

N 33 33 33 

Normal Parameters
a
 Mean 73.94 66.58 92.00 

Std. Deviation 9.588 8.511 13.574 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .103 .126 .084 

Positive .071 .110 .081 

Negative -.103 -.126 -.084 

Kolmogorov-Smirnov Z .589 .723 .485 

Asymp. Sig. (2-tailed) .878 .672 .973 

a. Test distribution is Normal.    

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas dengan Kolmogorov 

Smimov tersebut diperoleh jumlah Asymp. Sig. (2 tailed) yaitu variabel 

pendidikan keluarga (X1) 0,878, variabel lingkungan masyarakat (X2) 

0,672, dan variabel akhlak siswa (Y) 0,973. Jika probobilitas hasil 

hitungan lebih besar dari 0,05 artinya distribusi data normal. Namun jika 

probobilitas kurang dari 0,05 maka distribusi data tidak normal. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pendidikan keluarga (X1), 

variabel lingkungan masyarakat (X2), dan variabel akhlak siswa (Y) 

berdistribusi normal. 

b. Uji Linieritas 

Tujuan uji linieritas adalah untuk mencari antara dua variabel 

mempunyai hubungan yang linier atau tidak. Kalau tidak linier maka 

analisis regresi tidak dapat dilanjutkan. Uji linieritas penelitian ini diuji 

dengan menggunakan bantuan SPSS versi 16.0 for windows, dua variabel 

dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila nilai signifikansi pada 
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devation from linearty > 0,05. Untuk lebih jelasnya hasil dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.11 

Uji Linieritas Data Pendidikan Keluarga terhadap Akhlak Siswa 

ANOVA Table 

   Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Akhlak 
Siswa * 
Pendidikan 
Keluarga 

Between Groups (Combined) 4736.333 20 236.817 2.451 .057 

Linearity 1624.335 1 1624.335 16.808 .001 

Deviation from Linearity 3111.999 19 163.789 1.695 .176 

Within Groups 1159.667 12 96.639   

Total 5896.000 32    

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

Berdasarkan hasil uji linearitas diketahui nilai Sig. Deviation 

from linearity sebesar 0,176 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan linier secara signifikan antara pendidikan keluarga 

dengan akhlak siswa.  

Tabel 4.12 

Uji Linieritas Lingkungan Masyarakat terhadap Akhlak Siswa 

ANOVA Table 

   Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Akhlak Siswa * 
Lingkungan 
Masyarakat 

Between Groups (Combined) 4358.833 19 229.412 1.940 .112 

Linearity 2035.143 1 2035.143 17.211 .001 

Deviation from Linearity 2323.691 18 129.094 1.092 .445 

Within Groups 1537.167 13 118.244   

Total 5896.000 32    

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

Berdasarkan hasil uji linearitas diketahui nilai Sig. Deviation 

from linearity sebesar 0,445 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 
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terdapat hubungan linier secara signifikan antara lingkungan masyarakat 

dengan akhlak siswa.  

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya kooperasi yang tinggi antar variabel 

independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

yang tinggi di antara variabel bebas. Uji multikolinieritas pengujiannya 

menggunakan bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Metode pengujian 

yang digunakan yaitu dengan melihat nilai VIF kurang dari 10 dan 

Tolerance lebih dari 0,1 maka model regresi bebas dari mulitikolinieritas. 

Untuk lebih jelasnya hasil dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.13 

Uji Multikolinieritas Pendidikan Keluarga dan Lingkungan 

Masyarakat terhadap Akhlak Siswa 

Coefficient Correlationsa 

Model 
Lingkungan 
Masyarakat 

Pendidikan 
Keluarga 

1 Correlations Lingkungan Masyarakat 1.000 -.869 

Pendidikan Keluarga -.869 1.000 

Covariances Lingkungan Masyarakat .226 -.175 

Pendidikan Keluarga -.175 .178 

a. Dependent Variable: Akhlak Siswa   

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 28.891 16.229  1.780 .085   

Pendidikan Keluarga .083 .422 .059 .197 .845 .245 4.083 

Lingkungan Masyarakat .856 .476 .537 1.799 .082 .245 4.083 

a. Dependent Variable: Akhlak Siswa       

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 
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Berdasarkan perhitungan uji multikolinieritas dapat diketahui 

hasilnya sebagai berikut: 

a. Menggunakan besaran koefisien korelasi antarvariabel bebas dari 

output di atas terlihat koefisien korelasi antar variabel bebas sebesar -

0,869 jauh dibawah 0,60 sehingga disimpulkan antarvariabel bebas 

tidak terjadi multikolinieritas. 

b. Menggunakan besaran tolerance (α) dan Variance Inflation Factor 

(VIF).  

Jika menggunakan alpha/tolerance = 10% atau 0,10, maka VIF = 10. 

Adapun diperoleh VIF hitung (VIF X1= 4,083 dan VIF X2= 4,803) < 

VIF 10 dan semua tolerance variabel bebas (0,245=24,5%) di atas 

10%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antarvariabel bebas 

tidak terjadi multikolinieritas. 

d. Uji Heteroskodastisitas 

Uji heteroskodastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual pada suatu 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskodastisitas. Uji heteroskodastisitas penelitian ini diuji dengan 

menggunakan bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Pengujian ini 

apabila terjadi pada scatterplot titik-titik hasil pengolahan data antara 

ZPRED dan SRESID menyebar dibawah maupun diatas titik origin 

(angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur, maka 
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tidak terjadi heteroskodastisitas. Untuk lebih jelasnya hasil dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

Gambar 4.1 

Uji Heteroskodastisitas 

 

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

 

Tabel 4.14 

Uji Heteroskodastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s 

T Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 28.891 16.229  1.780 .085 

Pendidikan Keluarga .083 .422 .059 .197 .845 

Lingkungan Masyarakat .856 .476 .537 1.799 .082 

a. Dependent Variable: Akhlak Siswa     

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 
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Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi (Sig.) untuk 

variabel pendidikan keluarga (X1) adalah 0,845. Sementara, nilai 

signifikansi (Sig.) untuk variabel lingkungan masyarakat (X2) adalah 0,082. 

Dengan demikian dapat disimpulkan nilai signifikansi (Sig.) kedua variabel 

di atas lebih besar dari 0,05 berarti tidak terjadi gejala heteroskodastisitas 

dalam model regresi. 

 

2. Uji Hipotesis 

a. Analisis Pengaruh Pendidikan Keluarga terhadap Akhlak Siswa 

Kelas VIII MTs Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pendidikan keluarga 

terhadap akhlak siswa kelas VIII MTs Nurul Mujtahidin Mlarak 

Ponorogo, maka peneliti menggunakan teknik perhitungan linier 

sederhana dengan bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

1) Persamaan Regresi Sederhana 

Tabel 4.15 

Persamaan Regresi Sederhana Pengaruh Pendidikan Keluarga 

terhadap Akhlak Siswa 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 37.058 16.132  2.297 .029 

Pendidikan Keluarga .743 .216 .525 3.433 .002 

a. Dependent Variable: Akhlak Siswa     

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 
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Pada tabel Coefficient, pada kolom B pada constanta  a) 

adalah 37,058 sedang nilai pendidikan keluarga (b) 0,743 sehingga 

persamaan regresinya dapat ditulis: 

Y = a + bX 

= 37,058 + 0,743 X 

Keterangan :  

Y = Variabel dependen 

X = Variabel independen 

a = Nilai konstanta 

b = Koefisien regresi 

Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan: 

a) Konstanta sebesar 37,058 artinya jika pendidikan keluarga nilainya 

0,743 maka akhlak siswa nilainya sebesar 37,058. 

b) Koefisien regresi variabel pendidikan keluarga sebesar 37,058 

artinya jika pendidikan keluarga mengalami kenaikan satu satuan, 

maka akhlak siswa akan mengalami peningkatan 0,743 sauan. 

Koefisien bernilai positif artinya hubungan antara pendidikan 

keluarga dengan akhlak siswa adalah positif, artinya semakin tinggi 

pendidikan keluarga maka semakin meningkat akhlak siswa. 

2) Uji F (                   ) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut: 
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Tabel 4.16 

Uji F Pengaruh Pendidikan Keluarga terhadap Akhlak Siswa 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 1624.335 1 1624.335 11.788 .002
a
 

Residual 4271.665 31 137.796   

Total 5896.000 32    

a. Predictors: (Constant), Pendidikan Keluarga   

b. Dependent Variable: Akhlak Siswa    

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

Hipotesis: 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan pendidikan keluarga 

terhadap akhlak siswa kelas VIII MTs Nurul Mujtahidin Mlarak 

Ponorogo. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan pendidikan keluarga 

terhadap akhlak siswa kelas VIII MTs Nurul Mujtahidin Mlarak 

Ponorogo. 

Berdasarkan nilai F dari tabel anova diperoleh F hitung 

11,788  > F tabel 3,96, sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 

0,002 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak 

yang berarti terima Ha yaitu ada pengaruh yang signifikan pendidikan 

keluarga terhadap akhlak siswa kelas VIII MTs Nurul Mujtahidin 

Mlarak Ponorogo. 
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3) Koefisien Determinasi (  ) dan Interpretasi 

a) Koefisien Determinasi (  ) 

Nilai koefisien determinasi (  ) dapat dilihat pada tabel 

hasil pengolahan data regresi linier sederhana bagian Model 

Summary. Lebih jelasnya lihat tabel hasil berikut: 

Tabel 4.17 

Koefisien Determinasi Pengaruh Pendidikan Keluarga terhadap 

Akhlak Siswa 

Model Summary 

Model R 

R 

Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .525
a
 .275 .252 11.739 

a. Predictors: (Constant), Pendidikan Keluarga 

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

b) Interpretasi 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,275 dan dijelaskan besar 

presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang 

disebut koefisien determinasi yang meruhpakan hasil dari 

penguatan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien R
2 

sebesar 

0,275 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh pendidikan 

keluarga terhadap akhlak siswa kelas VIII Mts Nurul Mujtahidin  

sebesar 27,5%, sedangkan 72,5% dipengaruhi variabel lainnya. 
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b. Analisis Pengaruh Lingkungan Masyarakat terhadap Akhlak Siswa 

Kelas VIII MTs Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh lingkungan 

masyarakat terhadap akhlak siswa kelas VIII MTs Nurul Mujtahidin 

Mlarak Ponorogo, maka peneliti menggunakan teknik perhitungan linier 

sederhana dengan bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

1) Persamaan Regresi Sederhana 

Tabel 4.18 

Persamaan Regresi Sederhana Pengaruh Lingkungan 

Masyarakat terhadap Akhlak Siswa 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 29.619 15.554  1.904 .066 

Lingkungan Masyarakat .937 .232 .588 4.042 .000 

a. Dependent Variable: Akhlak Siswa     

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

Pada tabel Coefficient, pada kolom B pada constanta (a) adalah 

29,619 sedang nilai lingkungan masyarakat (b) 0,937 sehingga 

persamaan regresinya dapat ditulis: 

Y = a + bX 

= 29,619 + 0,937X 

Keterangan :  

Y = Variabel dependen 

X = Variabel independen 
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a = Nilai konstanta 

b = Koefisien regresi 

Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan: 

a) Konstanta sebesar 29,619 artinya jika lingkungan masyarakat 

nilainya 0,937 maka  akhlak siswa nilainya 29,619. 

b) Koefisien regresi variabel lingkungan masyarakat sebesar 29,619 

artinya jika lingkungan masyarakat mengalami kenaikan satu 

satuan, maka akhlak siswa akan mengalami peningkatan 0,937 

satuan. Koefisien bernilai positif artinya hubungan antara 

lingkungan masyarakat dengan akhlak siswa adalah positif, artinya 

semakin baik lingkungan masyarakat maka semakin meningkat 

akhlak siswa. 

2) Uji F (                   ) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut: 

Tabel 4.19 

Uji F Pengaruh Lingkungan Masyarakat terhadap Akhlak Siswa 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2035.143 1 2035.143 16.341 .000
a
 

Residual 3860.857 31 124.544   

Total 5896.000 32    

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Masyarakat   

b. Dependent Variable: Akhlak Siswa    

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 
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Hipotesis: 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan lingkungan 

masyarakat terhadap akhlak siswa kelas VIII MTs Nurul Mujtahidin 

Mlarak Ponorogo. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan lingkungan masyarakat 

terhadap akhlak siswa kelas VIII MTs Nurul Mujtahidin Mlarak 

Ponorogo. 

Berdasarkan nilai F dari tabel anova diperoleh F hitung 

16,341 > F tabel 3,96, sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 

0,000 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak 

yang berarti terima Ha yaitu ada pengaruh yang signifikan lingkungan 

masyarakat terhadap akhlak siswa kelas VIII MTs Nurul Mujtahidin 

Mlarak Ponorogo. 

3) Koefisien Determinasi (  ) dan Interpretasi 

a) Koefisien Determinasi (  ) 

Nilai koefisien determinasi (  ) dapat dilihat pada tabel 

hasil pengolahan data regresi linier sederhana bagian Model 

Summary. Lebih jelasnya lihat tabel hasil berikut: 

Tabel 4.20 

Koefisien Determinasi Pengaruh Lingkungan Masyarakat terhadap 

Akhlak Siswa 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .588
a
 .345 .324 11.160 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Masyarakat 

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 
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b) Interpretasi 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,345 dan dijelaskan besar 

presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang 

disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguatan 

R. Dari output tersebut diperoleh koefisien R
2 

sebesar 0,345 yang 

mengandung pengertian bahwa pengaruh lingkungan masyarakat 

terhadap akhlak siswa kelas VIII Mts Nurul Mujtahidin Mlarak 

Ponorogo sebesar 34,5%, sedangkan 65,5% dipengaruhi variabel 

lainnya. 

c. Analisis Pengaruh Pendidikan Keluarga dan Lingkungan 

Mayarakat terhadap Akhlak Siswa Kelas VIII MTs Nurul 

Mujtahidin Mlarak Ponorogo. 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pendidikan keluarga 

dan lingkungan masyarakat terhadap akhlak siswa kelas VIII MTs Nurul 

Mujtahidin Mlarak Ponorogo, maka peneliti menggunakan teknik 

perhitungan linier ganda dengan bantuan SPSS versi 16.0 for windows. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
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1) Persamaan Regresi Ganda 

Tabel 4.21 

Persamaan Regresi Ganda Pengaruh Pendidikan Keluarga dan 

Lingkungan Mayarakat terhadap Akhlak Siswa 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 28.891 16.229  1.780 .085 

Pendidikan 
Keluarga 

.083 .422 .059 .197 .845 

Lingkungan 
Masyarakat 

.856 .476 .537 1.799 .082 

a. Dependent Variable: Akhlak 
Siswa 

    

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

Pada tabel Coefficient, pada kolom B pada constanta (a) 

adalah 28,891 sedang nilai pendidikan keluarga (  ) 0,083 sedang 

nilai lingkungan masyarakat (   ) 0,856 sehingga persamaan 

regresinya dapat ditulis: 

Y = a +   X +   X 

= 28,891 + 0,083X + 0,856X 

Keterangan :  

Y = Variabel dependen 

X = Variabel independen 

a = Nilai konstanta 

b = Koefisien regresi 

Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan: 
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a) Konstanta sebesar 28,891 artinya jika pendidikan keluarga dan 

lingkungan masyarakat nilainya 0,083 dan 0,856 maka akhlak 

siswa nilainya sebesar 28,891. 

b) Koefisien regresi variabel pendidikan keluarga dan lingkungan 

masyarakat nilainya 0,083 dan 0,856 artinya jika pendidikan 

keluarga dan lingkungan masyarakat mengalami kenaikan satu 

satuan, maka akhlak siswa akan mengalami peningkatan 0,083 dan 

0,856 satuan. Koefisien bernilai positif artinya hubungan antara 

pendidikan keluarga dan lingkungan masyarakat dengan akhlak 

siswa adalah positif, artinya semakin tinggi dan baik pendidikan 

keluarga dan lingkungan masyarakat maka semakin meningkat 

akhlak siswa. 

2) Uji F (                   ) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

independen atau tidak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut: 

Tabel 4.22 

Uji F Pengaruh Pendidikan Keluarga dan Lingkungan Mayarakat 

terhadap Akhlak Siswa 

ANOVA
b
 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 2040.110 2 1020.055 7.936 .002
a
 

Residual 3855.890 30 128.530   

Total 5896.000 32    

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Masyarakat, Pendidikan 
Keluarga 

 

b. Dependent Variable: Akhlak Siswa    

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 
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Hipotesis: 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pendidikan 

keluarga dan lingkungan masyarakat secara simultan terhadap akhlak 

siswa kelas VIII MTs Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara pendidikan keluarga 

dan lingkungan masyarakat secara simultan terhadap akhlak siswa 

kelas VIII MTs Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo. 

Berdasarkan nilai F dari tabel anova diperoleh F hitung 7,936 

> F tabel 3,11, sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 0,002 < 

0,05. Dengan demikian disimpulkan Ho ditolak yang berarti terima Ha 

yaitu ada pengaruh secara bersama-sama pendidikan keluarga dan 

lingkungan masyarakat terhadap akhlak siswa kelas VIII Mts Nurul 

Mujtahidin Mlarak Ponorogo. 

 

3) Koefisien Determinasi (  ) dan Interpretasi 

a) Koefisien Determinasi (  ) 

Nilai koefisien determinasi (  ) dapat dilihat pada tabel 

hasil pengolahan data regresi linier ganda bagian Model Summary. 

Lebih jelasnya lihat tabel hasil berikut: 
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Tabel 4.23 

Koefisien Determinasi Pengaruh Pendidikan Keluarga dan Lingkungan 

Mayarakat terhadap Akhlak Siswa 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .588
a
 .346 .302 11.337 .346 7.936 2 30 .002 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Masyarakat, Pendidikan 
Keluarga 

    

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

b) Interpretasi 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,346 dan dijelaskan besar 

presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang 

disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguatan 

R. Dari output tersebut diperoleh koefisien R
2 

sebesar 0,346 yang 

mengandung pengertian bahwa pengaruh pendidikan keluarga dan 

lingkungan masyarakat terhadap akhlak siswa kelas VIII Mts Nurul 

Mujtahidin Mlarak Ponorogo adalah sebesar 34,6%, sedangkan 

65,4% dipengaruhi variabel lainnya. 

3. Uji Korelasi 

Tujuan dilakukannya analisis korelasi antara lain untuk mencari 

bukti terdapat tidaknya hubungan (korelasi) antara variabel. Bila sudah ada 

hubungan, untuk melihat tingkat keeratan hubungan antar variabel. Dan juga 

untuk memperoleh kejelasan dak kepastian apakah hubungan tersebut 

berarti atau tidak berarti. Untuk korelasi, peneliti menggunakan rumus 
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product moment  yang menggunakan bantuan SPSS versi 16.0 for windows. 

Untuk lebih jelasnya hasil dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.24 

Korelasi Pendidikan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat 

Correlations 

  Pendidikan 
Keluarga  

Lingkungan 
Masyarakat  

Pendidikan Keluarga  Pearson Correlation 1 .901
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 33 33 

Lingkungan Masyarakat  Pearson Correlation .901
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 33 33 

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

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

Berdasarkan analisis data statistik menggunakan teknik analisis 

korelasi product moment dapat diambil keputusan sebagai berikut: 

Berdasarkan Nilai r hitung (Pearson Correlations): Diketahui nilai r hitung 

sebesar 0,901 > r tabel 0,344, yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima 

sehingga terdapat korelasi yang signifikan antara variabel Pendidikan 

Keluarga dengan variabel Lingkungan Masyarakat.  

 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

1. Pengaruh Pendidikan Keluarga Siswa Kelas VIII MTs Nurul 

Mujtahidin Mlarak Ponorogo 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana mengenai 

pendidikan keluarga terhadap akhlak siswa diperoleh                )  > 

            )  sehingga    ditolak. Hal itu berarti pendidikan keluarga 
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berpengaruh secara signifikan terhadap akhlak siswa kelas VIII MTs Nurul 

Mujtahidin Mlarak Ponorogo. Besar koefisien determinasi    ) 0,275 

artinya pendidikan keluarga berpengaruh sebesar 27,5% terhadap akhlak 

siswa kelas VIII MTs Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo, sedangkan 

72,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model. 

Adapun hasil penelitian skripsi Ahmad Martijo Angga Syahfutra 

diketahui dari hasil perhitungan dengan menggunakan statistika yaitu F 

hitung sebesar 26,0493782882 dan F tabel pada taraf signifikansi 5% 

sebesar 4,10. Karena F hitung > F tabel, maka Ho ditolak. Kemudian 

diperolah koefisien derteminasi sebesar 40,67% yang artinya lingkungan 

keluarga berpengaruh sebesar 40,67% terhadap akhlak siswa dan sisanya 

59,33% dipengaruhi oleh faktor lain.
127

 Kemudian hasil penelitian skripsi 

Astrid Aisarahmi terdapat pengaruh yang signifikan lingkungan pendidikan 

terhadap akhlak siswa kelas X MA Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo 

dengan presentase pengaruh sebesar 8% dan sisanya 92% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lainnya.
128

 

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang efektif dan 

efisien dalam mengantarkan generasi penerus dalam membekali 

kemampuan diri dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menjadi generasi 

yang handal, terampil, dan tangguh. Sebagai lingkungan pendidikan yang 

paling dekat dengan anak, kontribusi lingkungan keluarga terhadap 

                                                           
127

Ahmad Martijo Angga Syahfutra, “Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Akhlak 

Siswa SD di SD Pijeran Siman Ponorogo Pada Tahun 2016/2017”, (Skripsi: IAIN Ponorogo), 54. 
128

Astrid Aisarahmi, “Pengaruh Lingkungan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual 

Terhadap Akhlak Siswa Kelas X MA Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo Tahun Ajaran 

2016/2017”, (Skripsi: IAIN Ponorogo), 118. 
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kesuksesan pendidikan akhlak anak cukup besar. Dari kedua orang tua, 

untuk pertama kalinya seorang anak mengalami pembentukan watak 

(kepribadian) dan mendapatkan pengarahan moral. Dalam keseluruhannya, 

kehidupan anak juga lebih banyak dihabiskan dalam pergaulan di 

lingkungan keluarga. Itulah sebabnya, pendidikan di lingkungan keluarga 

disebut sebagi tempat pendidikan yang pertama dan utama, serta merupakan 

peletak fondasi dari watak dan pendidikan setelahnya.
129

 Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa pendidikan keluarga siswa kelas VIII MTs Nurul 

Mujtahidin Mlarak Ponorogo berpengaruh terhadap akhlak siswa. 

2. Pengaruh Lingkungan Mayarakat Siswa Kelas VIII MTs Nurul 

Mujtahidin Mlarak Ponorogo 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana mengenai 

lingkungan mayarakat terhadap akhlak siswa diperoleh                )  > 

            )  sehingga    ditolak. Hal itu berarti lingkungan mayarakat 

berpengaruh secara signifikan terhadap akhlak siswa kelas VIII MTs Nurul 

Mujtahidin Mlarak Ponorogo. Besar koefisien determinasi    ) 0,345 

artinya pendidikan keluarga berpengaruh sebesar 34,5% terhadap akhlak 

siswa kelas VIII MTs Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo, sedangkan 

65,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model. 

Adapun hasil penelitian skripsi Yola Fitriana terdapat pengaruh 

yang signifikan lingkungan masyarakat terhadap akhlak siswa kelas VII Mts 
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 Kurniawan, Pendidikan Karakter Konsepsi & Implementasinya secara Terpadu di 

Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat, 46. 



116 
 

 

Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo dengan presentase pengaruh sebesar 

27,5% dan sisanya 72,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
130

 

Masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang lebih luas turut 

berperan dalam terselenggaranya proses pendidikan akhlak. Setiap individu 

sebagai anggota dari masyarakat tersebut harus bertanggung jawab dalam 

menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung tumbuh kembangnya 

akhlak individu-individu di masyarakat. Berpijak dari tanggung jawab 

tersebut, sepantasnya lingkungan masyarakat yang baik dapat melahirkan 

berbagai kegiatan kemasyarakatan yang mendukung tumbuh kembang 

akhlak mulia anak. Di Indonesia dikenal adanya konsep pendidikan berbasis 

masyarakat sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Konsep ini menunjukkan bahwa kepedulian 

masyarakat sangat dibutuhkan serta keberadaannya sangat berpengaruh 

terhadap pelaksanaan pendidikan di lingkungan pendidikan formal. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa lingkungan masyarakat siswa kelas 

VIII MTs Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo berpengaruh terhadap akhlak 

siswa. 

3. Pengaruh Pendidikan Keluarga dan Lingkungan Mayarakat terhadap 

Akhlak Siswa Kelas VIII MTs Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo. 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier ganda mengenai 

pendidikan keluarga dan lingkungan mayarakat terhadap akhlak siswa 

                                                           
130

Yola Fitriana, “Pengaruh Bimbingan Konseling dan Lingkungan Sekolah Terhadap 

Akhlak Siswa kelas VII Mts Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018”, 

(Skripsi: IAIN Ponorogo), 89. 
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diperoleh               )  >             )  sehingga    ditolak. Hal itu berarti 

pendidikan keluarga dan lingkungan mayarakat berpengaruh terhadap 

akhlak siswa Kelas VIII MTs Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo. Besar 

koefisien determinasi    ) 0,346 artinya pendidikan keluarga dan 

lingkungan mayarakat berpengaruh sebesar 34,6% terhadap akhlak siswa 

Kelas VIII MTs Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo sedangkan 65,4% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model. 

Faktor yang mempengaruhi akhlak dibagi menjadi 6, yaitu: 

a. Insting merupakan suatu alat yang dapat menimbulkan perbuatan yang 

menyampaikan pada tujuan dengan berpikir lebih dahulu ke arah tujuan 

itu dan tiada dengan didahului latihan perbuatan itu.
131

 

b. Sifat anak mewarisi dari sifat-sifat orang tua mereka, tetapi mereka juga 

menjaga kepribadiannya dengan beberapa sifat yang tertentu, tidak 

dicampuri oleh pembawaan dari orangtuanya.
132

 

c. Lingkungan adalah suatu yang melingkupi tubuh yang hidup. 

Lingkungan tumbuh-tumbuhan oleh adanya tanah dan udaranya, 

lingkungan manusia adalah apa yang melingkunginya dari negeri, lautan, 

sungai, udara, dan bangsa. Lingkungan meliputi lingkungan alam dan 

lingkungan pergaulan seperti keluarga, sekolah, dan lingkungan 

masyarakat.
133
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d. Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang terus sehingga mudah 

dikerjakan bagi seseorang.
134

 

e. Kehendak adalah suatu kekuatan dari beberapa kekuatan. Kehendak 

adalah penggerak manusia dan dari padanya timbul segala perbuatan 

yang hasil dari kehendak manusia dan seolah-olah tidur nyenyak 

sehingga dibangunkan oleh kehendak.
135

 

f. Dunia pendidikan sangat besar sekali pengaruhnya terhadap perilaku 

seseorang, khususnya akhlak.
136

 

Akhlak merupakan hal yang sangat penting dan mendasar. Akhlak 

adalah mustika hidup yang membedakan manusia dengan binatang. Manusia 

tanpa akhlak adalah manusia yang membinatang. Pengembangan akhlak 

merupakan proses seumur hidup. Dengan demikian, pengembangan karakter 

anak merupakan upaya seumur hidup yang perlu melibatkan pusat-pusat 

pendidikan karakter, baik lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah/perguruan tinggi, dan lingkungan masyarakat. Pusat-pusat 

pendidikan akhlak ini harus berjalan secara terintegrasi dan terpadu. Orang 

tua, guru, dosen, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan lain-lain 

memiliki tanggung jawab yang sama besarnya dalam melaksanakan 

pembentukan akhlak anak.
137

 Pendidikan akhlak yang dicita-citakan 
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hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan ketika tidak adanya 

kerjasama antara pusat-pusat pendidikan akhlak tersebut.
138

 

Keluarga menjadi tempat berlangsungnya sosialisasi yang 

berfungsi dalam pembentukan akhlak atau kepribadian sebagai makhluk 

individu, makhluk sosial, dan makhluk keagamaan. Pengalaman hidup 

bersama di dalam lingkungan keluarga akan memberi andil yang besar bagi 

pembentukan kepribadian anak.
139

 Keluarga harus benar-benar berperan 

sebagai pendidik dan pemberi nilai-nilai budaya yang mendasar dalam 

kehidupan anak. Untuk itu, keluarga harus membekali anak dengan 

pengetahuan bahasa dan agama, mengajarinya berbagai pemikiran, 

kecenderungan, dan pendidikan akhlak yang baik.
140

 

Kekuatan akhlak yang dibentuk dalam lingkungan keluarga, 

sekolah, dan perguruan tinggi akan makin baik jika ada dukungan dan 

dorongan dari lingkungan masyarakat sekitar. Pendidikan akhlak yang 

berbasis pada masyarakat harus diupayakan dengan mendesain berbagai 

macam corak kerja sama dan keterlibatan antara lembaga pendidikan 

dengan komunitas-komunitas dalam masyarakat demi terwujudnya lembaga 

pendidikan yang bermakna, bermutu, dan mampu menjawab aspirasi setiap 

anggota masyarakat. Kerjasama antara lembaga pendidikan dan komunitas 

di luar lembaga pendidikan akan membentuk ikatan yang semakin erat 
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antara dunia pendidikan dan komunitas masyarakat yang akhirnya 

mendukung suksesnya program pembentukan pendidikan akhlak.
141

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara pendidikan keluarga dan lingkungan mayarakat terhadap 

akhlak siswa Kelas VIII MTs Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo. 

4. Korelasi atau Hubungan antara Pendidikan Keluarga dengan 

Lingkungan Masyarakat 

Berdasarkan analisis data statistik menggunakan teknik analisis 

korelasi product moment, ada hubungan yang positif antara pendidikan 

keluarga dengan lingkungan masyarakat. Hal ini terbukti dari hasil 

perhitungan statistik dengan rumus korelasi product moment didapatkan 

nilai r hitung 0,901 > r tabel 0,344 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif 

antara pendidikan keluarga dengan lingkungan masyarakat.  

Adapun hasil penelitian skripsi Ranti Artsilyaningsih terdapat 

korelasi atau hubungan yang erat antara pendidikan keluarga terhadap  

lingkungan masyarakat berdasarkan nilai r hitung 0,422 > r tabel 0,413.
142

 

Harus diakui dan disadari betapa besar pengaruh masyarakat dalam 

pembentukan akhlak, terutama bagi anak-anak. Masyarakat memang 

merupakan lingkungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan anak-

anak, tetapi pengaruhnya dapat dikendalikan. Salah satu caranya adalah 
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dengan memberikan pendidikan akhlak di lingkungan keluarga. Pola 

pembinaan akhlak yang baik dan benar akan dapat mengantarkan anak-anak 

mengikuti pendidikan dengan baik dan benar pula. Orangtua harus benar-

benar memperhatikan pendidikan anak di lingkungan keluarga. Dengan 

adanya pendidikan yang baik di lingkungan keluarga, maka pengaruh 

negatif yang mungkin timbul dari lingkungan masyarakat akan dapat 

dikendalikan.
143
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian analisis pembahasan penelitian di atas, peneliti dapat 

menyimpulkan tiga hal berkaitan dengan rumusan masalah: 

1. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pendidikan keluarga 

terhadap akhlak siswa kelas VIII MTs Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo 

yang diperoleh dari nilai F hitung 11,788 > F tabel 3,96 sehingga Ho ditolak 

dan Ha diterima, dengan presentase pengaruh sebesar 27,5% sedangkan 

72,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model. 

2. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara lingkungan masyarakat 

terhadap akhlak siswa kelas VIII MTs Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo 

yang diperoleh dari nilai F hitung 16,341 > F tabel 3,96 sehingga Ho ditolak 

dan Ha diterima, dengan presentase pengaruh sebesar 34,5% sedangkan 

65,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model.  

3. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pendidikan keluarga dan 

lingkungan masyarakat terhadap akhlak siswa kelas VIII MTs Nurul 

Mujtahidin Mlarak Ponorogo yang diperoleh dari nilai F hitung 7,936 > F 

tabel 3,11 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, dengan presentase pengaruh 

sebesar 34,6% sedangkan 65,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

termasuk dalam  model. 
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4. Ada korelasi atau hubungan yang positif antara pendidikan keluarga dengan 

lingkungan masyarakat yang diperoleh dari  nilai r hitung 0,901 > r tabel 

0,344 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

B. Saran  

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memiliki saran 

untuk beberapa pihak, antara lain: 

1. Bagi MTs Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo, agar lebih mengoptimalkan 

pendidikan akhlak bagi siswa-siswanya. Sekolah harus memiliki 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik dan matang dalam proses 

pendidikan akhlak siswa. Sekolah juga diharapkan mampu menjalin kerja 

sama antara keluarga dan masyarakat terkait dengan pembentukan akhlak 

siswa. Dengan adanya kerja sama yang baik, maka sekolah akan lebih 

mudah dalam mengontrol dan mengoptimalkan akhlak siswa. 

2. Bagi keluarga khususnya orang tua, agar selalu memperhatikan pendidikan 

bagi anaknya sesuai dengan tujuan pendidikan. Sebagai lingkungan pertama 

anak, keluarga dituntut untuk mempersiapkan anaknya sebagai anggota 

masyarakat yang baik. Pendidikan keluarga sangat menentukan kepribadian 

anak di masa depan. Keluarga juga diharapkan mampu diberkoordinasi 

dengan baik dengan sekolah dan masyarakat. 

3. Bagi masyarakat, agar selalu tercipta suasana yang aman dan nyaman 

sehingga mendukung tumbuh-kembangnya akhlak anak. Lingkungan 

masyarakat juga diharapkan dapat memberikan berbagai kegiatan 

kemasyarakatan yang dapat mendukung pembentukan akhlak anak tersebut. 



124 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Abdurrahman, Sambas Ali MuhidindanMaman. AnalisisKorelasi, Regresi, 

danJalurdalamPenelitian. Bandung: PustakaSetia, 2009. 

 

Ahmadi.Manajemen Kurikulum : Pendidikan Kecakapan Hidup. Yogyakarta : 

Pustaka Ifada, 2013. 

 

Ahmadi, Wahid.Risalah Akhlak Panduan Perilaku Muslim Modern. Solo: Era 

Intermedia, 2004. 

 

Aisarahmi, Astrid. “Pengaruh Lingkungan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual 

Terhadap Akhlak Siswa Kelas X MA Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo 

Tahun Ajaran 2016/2017”. Skripsi: IAIN Ponorogo. 2017. 

 

Anwar, Rosihon. Akidah Akhlak. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008. 

 

Arikunto, Suharsimi.Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2000. 

 

Arikunto, Suharsimi. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 2003. 

 

Arikunto, Suharsimi.Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2006. 

 

Azwar, Saifudin. Reabilitas dan Validitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997. 

 

Bustamam, Alfi Syahrin, Amiruddin. “Peran Guru Pendidikan Jasmani dalam 

Membentuk Karakter Siswa Pada Mts Se-Banda Aceh Tahun Pelajaran 

2016/2017”,  dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Jasmani, 

Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Unsyiah, Volume 3 Nomor 2, Mei 2017. 

 

Djamarah, Syaiful Bahri. Pola Komunikasi Orang Tua & Anak dalam Keluarga. 

Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004. 

 

Fitriana, Yola. “Pengaruh Bimbingan Konseling dan Lingkungan Sekolah 

Terhadap Akhlak Siswa kelas VII Mts Al-Islam Joresan Mlarak 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018”. Skripsi: IAIN Ponorogo. 2018.. 

 

Hasbullah.Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2009. 

 

Helmawati.Pendidikan Keluarga. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014. 

 

224 

124 



125 
 

Indriatno, Galeh Nur.  “Hubungan Lingkungan Sekolah, Keluarga, dan 

Masyarakat terhadap Karakter Siswa SMK Negeri Kelompok Teknologi 

Se-Kabupaten Sleman”.  

 

Kurniawan, Syamsul. Pendidikan Karakter Konsepsi & Implementasinya secara 

Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan 

Masyarakat. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013. 

 

Marzuki. Pendidikan Karakter Islam. Jakarta: Amzah, 2017. 

 

Masy’ari, Anwar. Akhlak Al-Qur’an. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007. 

 

Mufron, Ali. Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: Aura Pustaka, 2013. 

 

Mustaqim, Abdul.Akhlak Tasawuf. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013. 

 

Mustofa. Akhlak Tasawuf . Bandung: Pustaka Setia, 1997. 

 

Nasution, S. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: BumiAksara, 1994. 

 

Nata, Abuddin.Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia. Jakarta: Rajawali Press, 

2013. 

 

Nata, Abuddin. Sosiologi Pendidikan Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2014. 

 

Noor, Arifin.Ilmu Sosial Dasar. Bandung: Pustaka Setia, 1999. 

 

Nurmalisa, Tri Ardila, Holilulloh, Yunisca. ”Pengaruh Pendidikan Keluarga 

Terhadap Pembentukan Karakter Anak di Kelurahan Gunung Sulah”. 

 

Prahara, Erwin Yudi. Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo: STAIN Po 

Press, 2009 

 

Saebani, Hamdani Hamid dan Beni Ahmad.Pendidikan Karakter Perspektif Islam. 

Bandung: CV. Pustaka Media, 2013. 

 

Salim, Moh. Haitami. Pendidikan Agama dalam Keluarga. Jogjakarta: Ar-Ruz 

Media, 2013. 

 

Suwito. Filsafat Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih. Yogyakarta: Belukar, 2004. 

 

Syahfutra,Ahmad Martijo Angga. “Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap 

Akhlak Siswa SD di SD Pijeran Siman Ponorogo Pada Tahun 

2016/2017”. Skripsi: IAIN Ponorogo. 2017. 

 



126 
 

Sugiono.Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D. Bandung: Alfabeta, 2006. 

 

Sujarweti, V. Wiratna. SPSS untuk Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 

2014. 

 

Sukmadinata, Nana Syaodih. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009. 

 

Sunyoto, Danang. Praktik SPSS untuk Kasus. Yogyakarta: Nuha Medika, 2011. 

 

Trihendradi, C.Langkah Praktis Menguasai Statistik untuk Ilmu Sosial Kesehatan- 

Konsep & Penerapannya Menggunakan SPSS. Yogyakarta: Andi, 2013. 

 

Uhbiyati, Abu Ahmadi dan Nur. Ilmu Pendidikan. Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2007. 

 

Umary, Barmawie.Materia Akhlak. Solo: Ramadhani, 1995. 

 

Widyanigrum, Retno. Statistika. Yogyakarta: Felicha, 2015. 

 

Wulansari, Andhita Dessy. Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik 

dengan Menggunakan SPSS. Ponorogo: STAIN Po Press, 2012. 

 

Wulansari, Andhita Dessy. Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian. 

Yogyakarta: Felicha, 2016. 

 

Yusuf LN, Syamsu. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 


