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ABSTRAK 

Aprianjani, Andri. 2015. Korelasi antara Kepribadian dan Lingkungan Sekolah terhadap 

Tingkah Laku Santri Madin Wusto Ainul Ma’rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum 

Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015. Skripsi. Program Studi Pendidikan 

Agama Islam (PAI) Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Dr. Muhammad Thoyib, M.Pd. 

Kata Kunci: Kepribadian, Lingkungan Sekolah, Tingkah Laku Santri. 

Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya 

yang menyangkut kongnitif, afektif, dan psikomotor. Berdasarkan hasil penjajakan di Madin 

Wusto Ainul Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo nampak bahwa 12 

santri memiliki tingkah laku yang kurang baik, terutama sopan santun terhadap guru. Sebagai 

suatu masalah yang ada di dalam kelas, di sekolah anak mengalami perubahan dalam tingkah 

laku sosialnya. Dengan kata lain, pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan atau individu 

untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang sifatnya permanen (tetap) dalam tingkah 

laku, pikiran dan sikapnya. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan tujuan penelitian: (1)Untuk 

mengetahui kepribadian santri pada Madin Wusto Ainul Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul 

Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015. (2) Untuk mengetahui lingkungan sekolah 

pada Madin Wusto Ainul Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun 

Ajaran 2014/2015. (3) Untuk mengetahui tingkah laku santri pada Madin Wusto Ainul 

Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015. (4) 

Untuk mengetahui adakah korelasi yang signifikan antara kepribadian dan lingkungan 

sekolah terhadap tingkah laku santri pada Madin Wusto Ainul Ma‟rifat Pondok Pesantren 

Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015. 

 Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data berupa 

angket, dokumentasi, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

korelasi ganda dengan uji validitas menggunakan Product Moment dan uji reliabilitas yaitu 

Alpa Cronbach. 

 Hasil penelitian ini menyimpulkan : (1)Kepribadian Santri Madin Wusto Ainul 

Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 memiliki 

kepribadian yang cukup (66,67%). (2) Lingkungan Sekolah Santri di Madin Wusto Ainul 

Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 memiliki 

kondisi lingkungan sekolahyang cukup (70,37%).(3) Tingkah laku santri di Madin Wusto 

Ainul Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 

memiliki tingkah laku yang cukup (77,8%). (4) Ada korelasi yang signifikan antara 

kepribadian santri dan lingkungan sekolah terhadap tingkah laku santri Madin Wusto Ainul 

Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 yaitu 

sebesar 0,833, dengan kategori hubungan sangat kuat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam pendidikan guru memegang peran penting dalam proses 

pembelajaran. Guru berperan untuk mengkondisikan pembelajaran agar mampu 

mendorong kreativitas anak secara keseluruhan, membuat siswa aktif, serta 

mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan berlangsung pada kondisi 

menyenangkan.
1
 Dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujutkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kemampuan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan Negara
2
. Dengan demikian, pendidikan harus mampu membangun 

masyarakat yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang suka belajar 

dalam rangka mewujutkan pendidikan yang berlangsung seumur hidup dan 

dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat
3
. 

Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi 

                                                           
1
 Suyono & Ariyanto,M.S, Belajar dan Pembelajaran (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 

2012),207 
2
Direktorat Jendral Pendidikan Agama Islam Departemen Agama RI, Undang-Undang dan 

Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan,2006, 5 
3
Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem (Jakarta : PT  

Bumi Aksara,2009), 23.  
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dengan lingkungannya yang menyangkut kongnitif, afektif, psikomotor.
4
 

Lingkungan adalah meliputi semua kondisi dalam dunia ini yang dalam cara-

cara tertentu mempengaruhi tingkah laku manusia, pertumbuhan, 

perkembangan (Life process) kecuali ge-gen, dan bahkan gen-gen dapat pula 

dipandang sebagai menyiapkan lingkungan (to provide environment)
5
.  Dalam 

proses pembelajaran terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya 

adalah lingkungan. Yang dimaksud lingkungan ini adalah lingkungan alam 

sekitar dimana anak didik berada, yang mempunyai pengaruh terhadap perasaan 

dan sikapnya. Lingkungan ini besar sekali peranannya terhadap keberhasilan 

atau tidaknya pendidikan agama, karena lingkungan ini memberikan pengaruh 

positif yakni memberikan dorongan atau motivasi serta rangsangan kepada anak 

didik untuk melakukan segala sesuatu yang baik, dan pengaruh negatif yang 

merupakan kebalikan dari pengaruh positif. 

 Menurut Jalaluddin  dalam bukunya “Psikologi Agama” lingkungan 

dibagi menjadi tiga, yaitu: 1) lingkungan keluarga, 2) lingkungan sekolah, dan 

3) lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan satuan sosial yang 

paling sederhana dalam kehidupan manusia. Anggota-anggotanya terdiri atas 

ayah, ibu dan anak-anak. Bagi anak-anak, keluarga merupakan lingkungan 

sosial pertama yang dikenal. Dengan demikian, kehidupan keluarga menjadi 

fase sosialisasi awal bagi pembentukan sikap keagamaan anak. 

                                                           
4
 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Renika Cipta,2008), 13 

5
Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoris dan Praktis (Bandung, PT Remaja 

Rosdakarya,1998),28 
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Di sekolah, anak mengalami perubahan dalam tingkah laku sosialnya. 

Proses perubahan tingkah laku dalam diri anak sesuai dengan nilai-nilai sosial 

dan kebudayaan yang tertuang dalam kurikulum.
6
 Jadi setiap tingkah laku 

dalam proses pembelajaran itu dibentuk dari kepribadian santri dan lingkungan 

sekolah yang ada dalam interaksi pembelajaran tersebut. Pendidikan di 

lingkungan sekolah merupakan proses pembelajaran yang merupakan proses 

pembelajaran serangkaian kegiatan yang memungkinkan terjadinya perubahan 

struktur atau pola tingkah laku seseorang dalam kemampuan kongnitif, afektif 

dan keterampilan yang selaras, seimbang dan bersama-sama turut serta 

meningkatkan kesejahteraan sosial.
7
 

Didalam Surat Al-Kahfi dijelaskan Bahwa kisah Nabi Khidir dan Nabi 

Musa sebagai Berikut : 

    

    

     

Artinya: 

 Dia berkata: "Jika kamu mengikutiku, Maka janganlah kamu 

menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri 

menerangkannya kepadamu". (Al-Khafi[18] : 70)
8
 

 

Didalam surat ini anak didik diperintakan untuk menghormati dan 

memperhatikan keterangan guru, dan guru harus bertingkah laku baik dan 

memulyakan guru. Tingkah laku santri dijelaskan juga dalam kitap Ta’lim 

mut’alim karya Syeh Az-Zaruji, yang menerangkan barang siapa yang membuat 

                                                           
6
Novan Ardy Wiyani, Ilmu Pendidikan Islam (Jogjakarta : Ar-Ruzz,2012), 76 

7
 Uyuh Sadulloh, Pedagogik Ilmu Mendidik ,197 

8
Depag RI, Al Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Diponegoro,2000),61  
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sakit hati gurunya, maka ia tidak akan  meperoleh (terhalang) keberkahan ilmu 

dan tidak bisa berhasil memperoleh ilmu yang manfaat, kecuali sedikit.
9
 

Menurut Kurt Lewin pada teori medan mengemukakan bahwa pribadi dan 

lingkungan adalah 2 variabel independen yang mempengaruhi tingkah laku
10

. 

Pembelajaran Di dalam lingkungan sekolah akan membentuk perkembangan 

pribadi seorang santri, dan  merupakan hasil dari hereditas dan lingkungan
11

. 

Menurut Abdul Mujib menjelaskan bahwa kepribadian yang dimiliki seseorang 

adalah “integrasi sistem kalbu, akal, nafsu manusia yang menimbulkan tingkah 

laku”
12

. 

Pada hal ini, peneliti melakulan observasi terhadap kegiatan belajar 

mengajar pada tanggal 21-24 Nopember 2014 pada santri Madrasah Diniyah 

Wustho Ainul Ma‟rifat Pondok Pesanten Ainul Ulum. Peneliti menemukan 

masalah yang terkait dengan tingkah  laku santri, contohnya sebagian santri 

kurang disiplin dalam mengikuti pelajaran, santri kurang menghormati ustad 

atau guru dalam mengikuti pelajaran. Masalah- masalah diatas adalah contoh 

tingkah laku santri yang kurang baik dan perlu adanya perbaikan.
13

  

Madrasah Ainul Ma‟rifat adalah madrasah diniyah yang terletak di Desa 

Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo bagian paling selatan wilayah 

Desa Pulung. Dalam lingkup Madin Ainul Ma‟rifat yang dibawah naungan 

                                                           
9
 Asy-Syekh Az-Zarnuji, Pdoman Belajar Untuk Pelajar dan Santri,28 

10
 Alwisol, Psikologi Kepribadian edisi Revisi (Malang:UMM Press,2012), 285 

11
 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta,2001),143 

12
Syamsu Yusuf LN, dan A.Jntika Nurihsan, Teori Kepribadian (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), 212     
13

Lihat transkip observasi nomor 02 / O / 21-24-11/ 2014 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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Pondok Ainul Ulum serta Sekolah Menengah Kejuruan Terpadu dan Sekolah 

Menengah Pertama Terpadu. Madrasah ini berada di selatan sekolah lain yaitu 

SMAN 1 Pulung arah ke barat dan SMP 6 Muhammadiyah arah keutara. 

Peneliti juga mendapatkan data hasil wawancara dengan Ustad. 

Mahmudi selaku guru mata pelajaran Fiqih, yang menguraikan bahwa sebagian 

santri masih kurang dalam hal kesopanan terutama saat peserta didik 

berinteraksi dengan guru, bahwa sikap sebagian  peserta didik kurang sopan
14

. 

Selain itu, peneliti ingin membuktikan teori tentang hubungan antara 

kepribadian dan lingkungan sekolah dengan tingkah laku santri. Hal tersebut 

mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini. Pentingnya penulis 

mengambil tema ini adalah sebagai bahan referensi bagi guru dalam mendidik 

peserta didik agar menjadi pribadi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 

Berangkat dari latar belakang dan teori yang diuraikan diatas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Korelasi antara 

Kepribadian dan Lingkungan Sekolah terhadap Tingkah Laku Santri 

Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 

2014/2015”. 

  

                                                           
14

Lihat transkip wawancara nomer 02/W/13-1-2015 dalam lampiran laporan hasil penelitian 

ini 
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B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini perlu 

adanya pembatasan masalah agar pengkajian masalah dalam penelitian ini dapat 

lebih terfokus dan terarah. Karena keterbatasan yang dimiliki peneliti baik 

dalam hal kemampuan, dana, waktu dan tenaga maka penelitian ini hanya 

membatasi masalah tentang tingkah laku santri pada lingkungan sekolah dan 

kepribadian santri pada kelas IV,V, dan VI di Madin Wusto Ainul Ma‟rifat 

Pondok Pesantren Ainun Ulum Pulung Ponorogo Tahun 2015 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kepribadian santri pada Madin Wusto Ainul Ma‟rifat Pondok 

Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 ? 

2. Bagaimana lingkungan sekolah pada Madin Wusto Ainul Ma‟rifat Pondok 

Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015? 

3. Bagaimana tingkah laku santri pada Madin Wusto Ainul Ma‟rifat Pondok 

Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015? 

4. Adakah korelasi yang signifikan antara kepribadian dan lingkungan sekolah 

terhadap tingkah laku santri pada Madin Wusto Ainul Ma‟rifat Pondok 

Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015? 
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D. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui kepribadian santri pada Madin Wusto Ainul Ma‟rifat 

Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 

2. Untuk mengetahui lingkungan sekolah pada Madin Wusto Ainul Ma‟rifat 

Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 

3. Untuk mengetahui tingkah laku santri pada Madin Wusto Ainul Ma‟rifat 

Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 

4. Untuk mengetahui adakah korelasi antara kepribadian dan lingkungan sekolah 

terhadap tingkah laku santri pada Madin Wusto Ainul Ma‟rifat Pondok 

Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap dunia pendidikan, khususnya tentang pentingnya santri 

dalam memulyakan gurunya dengan tingkah laku yang baik. Tingkah laku 

yang baik dapat terbentuk oleh kepribadian santri  dan lingkungan belajar 

kususnya lingkungan sekolah dalam proses pembelajaran. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Madrasah, akan lebih memberikan banyak kesempatan untuk 

menumbuhkan tingkah laku santri dalam belajar baik dari kepribadian santri 

maupun lingkungan sekolah santri. 

b. Bagi Guru, sebagai pijakan guru agar lebih sensitife terhadap perkembangan 

anak didiknya dan lebih lekat dengan mendidik santri agar bertingkahlaku 

yang baik dan sopan sebagai ciri khas santri 

c. Bagi Santri, sebagai bahan masukan bagi para santri, khususnya di Madin 

Wusto Ainul Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo agar 

selalu memuliakan gurunya dengan cara menjaga tingkah laku dan sopan 

santun yang baik terhadap gurunya, sebagaimana yang dikemukakan Syeh 

Az-Zarnuji dalam kitab Ta’lim Wa Mut’alim : “Ketauhuilah, sesungguhnya 

orang yang mencari ilmu itu tidak akan memperoleh ilmu dan 

kemanfaatanya, kecuali dengan memuliakan ilmu beserta ahlinya, dan 

guru”
15

 

d. Bagi Mahasiswa, sebagai latihan penelitian dalam menerapkan teori-teori 

yang didapatkan dibangku kuliah untuk diaplikasikan dalam menjawab 

permasalahan yang aktual, sekaligus memecahkan permasalahan yang 

dihadapi dalam dunia pendidikan. 

  

                                                           
15

 Asy-Syekh Az-Zarnuji, Pedoman Belajar untuk Pelajar dan Santri (Surabaya : Al-

Hidayah), 24 
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F. Sistematika Pembahasan 

Laporan hasil penelitian ini akan disusun menjadi tiga bagian utama, 

yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir. Untuk memudahkan dalam 

penulisan, maka pembahasan dalam laporan penelitian nanti peneliti 

kelompokkan menjadi 5 bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang 

berkaitan. Sistematika pembahasan ini adalah: 

Bab pertama, merupakan gambaran umum untuk memberikan pola 

pemikiran bagi keseluruhan laporan penelitian yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitiandan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua, adalah landasan teori tentang kepribadian santri dan 

lingkungan belajar dengan tingkah laku santri serta kerangka berpikir dan 

pengajuan hipotesis. Bab ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan teori yang 

dipergunakan untuk melakukan penelitian.  

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang meliputi rancangan 

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

pengumpulan data dan teknik analisis data serta uji validitas dan reliabilitas 

instrumen. 

Bab keempat, adalah temuan dan hasil penelitian yang meliputi 

gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian 

hipotesis) serta pembahasan dan interpretasi. 

Bab kelima, merupakan penutup dari laporan penelitian yang berisi 

kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori  

1. Kajian Tentang Tingkah laku Santri 

a. Pengertian Tingkah laku Santri 

Tingkah laku santri disebut juga Akhlak santri, menurut Zahrudin dan 

Hassanudin, Tingkah laku/ akhlak  berasal dari bahasa Arab jama‟ dari 

bentuk mufrodnya “Khuluqun” yang artinya : budi pekerti, perangai, 

tingkah laku atau tabiat
16

. 

Berikut akan dibahas defnisi “Akhlak” menurut aspek terminologi 

(istilah) dari beberapa pakar yang mengemukakan definisi akhlak sebagai 

berikut
17

 : 

1) Ibnu Maskawaih, beliau berpendapat akhlak adalah keadaan jiwa 

seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-

perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran (lebih dulu.) 

2) Imam Al-Ghazali, mendefinisikan akhlak adalah suatu sifat yang 

tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan 

dengan mudah dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran (lebih 

dulu). 

                                                           
16

Zahrudin dan Hassanudin Sinaga, Pengantar Studi Akhlak ( Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2004), 1 
17
Ibid,4  

10 
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3) Ahmad Amin, beliau berpendapat bahwa sementara orang yang 

disebut akhlak  ialah hendaknya yang dibiaskan. Artinya, kehendak 

itu bila membiasakan sesuatu, kebiasaan itu dinamakan akhlak.  

Tingkah laku santri dijelaskan juga dalam kitap Ta’lim mut’alim karya 

Syeh  Az Zaruji,  menerangkan barang siapa yang mebuat sakit hati 

gurunya. maka ia tidak akan  meperoleh (terhalang) keberkahan ilmu dan 

tidak bisa berhasil memperoleh ilmu yang manfaat, kecuali sedikit
18

. 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkah Laku 

Menurut Kurt Lewin pada teori medan,  bahwa faktor-faktor 

tersebut seperti yang digambarkan dibawah ini: 

 

 

 

Pribadi dan Lingkungan adalah 2 variabel independen yang 

mempengarhi Tingkah laku
19

. Menurut Ct. Morgan mengemukakan 

beberapa bentuk tingkah laku instrumental sebagai berikut : 

1) Aktivitas 

Ialah gerakan-gerakan yang timbul menyertai adanya kebutuhan. 

Misalnya, gerakan –gerakan yang diperlihatkan bayi ketika lapar, 

                                                           
18

 Asy-Syekh Az-Zarnuji, Pedoman Belajar untuk Pelajar dan Santri,28 
19

 Alwisol, Psikologi Kepribadian Edisi Revisi (Malang:UMM Press,2012), 285 

Pribadi

Lingkungan

Tingkah 

Laku 
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atau gerakan gelisah pada seseorang yang sedang berusaha 

memecahkan persoalan. 

2) Gerakan-gerakan naluri 

Suatu gerakan yang dapat dilakukan tanpa dipelajari dahulu. 

Gerakan- gerakan inilah yang memungkinkan seseorang bayi dapat 

melangsungkan hidupnya. Misalnya, gerakan pada bayi yang tengah 

menetek pada ibunya. 

3) Refleks 

Suatu gerakan yang diperlihatkaan seseorang untuk 

mempertahankan atau melindungi tubuh dari kemungkinan-

kemungkinan cacat, cidera, luka, dan lain-lain. Biasanya gerakan 

refleks terjadi secara cepat sekali. Misalnya, refleks pada mata agar 

tidak rusak kalau tiba-tiba ada cahaya yang itensitasnya kuat, atau 

benda asing yaang mungkin merusak mata.  

4) Belajar secara instrumental 

Yaitu mempelajari sesuatu yang terjadi tanpa sengaja. Misalnya, 

seseorang akan mengatakan “pusing” ketika sedang membuat soal-

soal berhitung yang sulit. Karena anak mengatakaan “pusing”, 

gurunya mengizinkan pulang untuk beristirahat. Kalau itu terjadi 

berulang-ulang, anak lama-lama akan „paham‟ bahwa untuk 

menghindari diri dari soal-soal hitungan sulit, ia cukup mengatakan 

“pusing kepala”. Jadi “pusing kepala” dipergunakan sebagai alat, 
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sehingga keinginanya menghindari tugas yang tidak menyenangkan 

tercapai.
20

 

Macam-macam tingkah laku menurut Zahrudin dan hasanudin 

Sinaga: 

1) Akhlak Tercela (Al-Akhlak Al-Madzmumah) 

Menurut Imam Ghazali, akhlak yang tercela ini dikenal dengan 

sifat-sifat muhlikat, yakni segala tingkah laku manusia yang dapat 

membawanya kepada kebinasaan dan kehancuran diri, yang tentu 

saja bertentangan dengan fitrahnya untuk selalu mengarah kepada 

kebaikan. Al-Ghazali menerangkan 4 hal yang mendorong manusia 

melakukan perbuatan tercela (maksiat), di antaranya: 

a) Dunia dan isinya, yaitu berbagai hal yang bersifat material 

(harta, kedudukan) yang ingin dimiliki manusia sebagai 

kebutuhan dan melangsungkan hidupnya (agar bahagia). 

b) Manusia, selain mendatangkan kebaikan, manusia dapat 

mengakibatkan keburukan, seperti istri, anak. Karena kecintaan 

kepada mereka, misalnya, dapat melalaikan menusia dari 

kewajiban kepada Allah dan terhadap sesama. 

c) Setan (iblis), setan adalah musuh manusia yang paling nyata. Ia 

menggoda manusia melalui batinnya untuk nerbuat jahat dan 

menjauhi Tuhan. 
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d) Nafsu, ada kalanya baik (muthmainah) dan ada kalanya buruk 

(amarah), akan tetapi nafsu cencerung mengarah kepada 

keburukan
21

. 

Pada dasarnya sifat dan perbuatan dapat dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu : 

Yang pertama adalah maksiat lahir, maksiat berasal dari bahasa 

Arab,  ma’siyah, artinya “pelanggaran oleh orang yang berakal 

balig (mukallaf), karena melakukan perbuatan yang dilarang, dan 

meniggalkan pekerjaan yang diwajibkan oleh syariat Islam. 

Maksiat lahir dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :  

a) Maksiat lisan, seperti kata-kata yang tidak memberikan 

manfaat, berlebih-lebihan dalam bercakapan, berbicara hal 

yang batil dan lain sebagainya. 

b)  Maksiat telinga, seperti mendegarkan percakapan orang lain, 

mendegarkan orang yang sedang mengumpat, dan lain 

sebagainya. 

c) Maksiat mata, seperti melihat aurat wanita yang bukan 

muhrimnya, melihat aurat laki-laki yang bukan muhrimnya dan 

lain sebagainya. 

d) Maksiat tangan, seperti menggunakan tangan untuk mencuri, 

menggunakan tangan untuk merampok dan lain sebagainya
22

. 
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Yang kedua adalah maksiat batin, maksiat batin lebih 

berbahaya dibandingkan dengan maksiat lahir, karena tidak 

terlihat, dan lebih sukar dihilangkan. Maksiat batin berasal dari 

dalam hati manusia, atau digerakkan oleh tabiat hati. Sedangkan 

hati memiliki sifat yang tidak tetap, terbolak-balik, berubah-ubah 

sesuai dengan keadaan atau sesuatu yang mempengaruhinya. 

Beberapa contoh penyakit batin atau akhlak tercela adalah : 

a) Marah (ghadab), dapat dikatakan seperti nyala api yang 

terpendam di dalam hati sebagai salah satu godan setan 

terhadap manusia. 

b) Dongkol (hiqd), perasaan jengkel yang ada didalam hati, atau 

buah kemarahan yang tidak tersalurkan
23

. 

c) Dengki (hasad), penyakit hati yang ditimbulakan kebencian. 

d) Sombong (takabur), perasaan yang terdapat didalam hati 

seseorang, bahwa dirinya hebat, dan mempunyai kelebihan. 

Selain beberapa sifat tersebut, masih banyak sifat tercela 

lainnya. Menurut A. Mustofa, terdapat 33 sifat mazmumah 

(daptercela). Adapun obat (terapi) untuk mengatasi akhlak tercela, 

menurut Ahmad Amin ada 2 cara, yaitu : 

a) Perbaikan pergaulan, seperti pendirian pusat pendidikan anak 

nakal, mencegah perzinahan, mabuk, dan peredaran obat-obat 

terlarang. 
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b) Memberikan hukuman. Dengan adanya hukuman, akan muncul 

suatu ketakutan pada diri seseorang karena perbuatanya akan 

dibalas (dihukum). Hukum ini pada akhirnya bertujuan untuk 

mencegah menakukan yang berikutnya, serta berusaha keras 

memperbaiki akhlaknya. 

2) Akhlak Terpuji (Al-Akhlak Al-Mahmudah) 

Menurut Al-Ghazali, berakhlak mulia atau terpuji artinya 

“menghilangkan semua adat kebiasaan yang tercela yang sudah 

digariskan dalam agama Islam serta menjauhkan diri dari perbuatan 

tercela tersebut, kemudian membiasakan adat kebiasaan yang baik, 

melakukanya dan mencintainya”. Akhlak yang terpuji berarti sifat-

sifat atau tingkah laku yang sesuai norma-norma atau ajaran 

Islam
24

. Akhlak yang terpuji dibagi 2 bagian, yaitu : 

a) Taat lahir berarti melakukan seluruh amal ibadah yang 

diwajibkan Tuhan, termasuk berbuat baik kepada sesama 

manusia dan lingkungan, dan dikerjakan oleh anggota lahir. 

Beberapa perbuatan yang dikategorikan taat lahir adalah: 

(1) Tobat, dikategorikan kepada taat lahir dilihat dari sikap 

dang tingkah laku seseorang. 

(2) Amar makruf dan nahi munkar, perbuatan yang dilakuakan 

kepada manusia utuk menjalankan kebaikan dan 

meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran. 
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(3) Syukur, berterima kasih terhadap nikmat yang telah 

dianugrahkan Allah kepada manusia dan seluruh 

makhluknya.
25

 

b) Taat Batin, adalah segala sifat baik, yang terpuji yang dilakukan 

oleh anggota batin (hati).  Taat batin dikategorikan menjadi tiga 

yaitu: 

(1) Tawakal, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah 

dalam menghadapi, menanti, atau menunggu hasil 

pekerjaan. 

(2) Sabar dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sabar dala 

beribadah, sabar ketika dilanda malapetaka dan lain 

sebagainya. 

(3) Qana’ah, yaitu merasa cukup dan rela dengan pemberian 

yang dianugrahkan oleh Allah. 

Selain itu, masih banyak terdapat sifat-sifat mahmudah lainnya. 

Bahkan A. Musthofa dalam bukunya Akhlak Tasawuf, 

menyebutkan 33 bagian sifat-sifat mahmudah lainnya
26

. 

2. Kajian tentang Kepribadian Santri 

a. Pengertian Kepribadian 

Menurut Nana Syaodih Sukama Dinata, Pribadi atau kepribadian  

berasal dari kata personality yang berasal dari bahasa yunani ”Per” dan 

”Sonare” yang berarti kedok atau topeng, yaitu maksudnya untuk 
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menggambarkan prilaku, watak, atau pribadi seseorang
27

. Menurut Agus 

Sujanto kepribadian atau Personality itu merupakan suatu kebulatan, 

kebulatan itu kompleks, kompleknya sisebabkan faktor-faktor dalam dan 

faktor-faktor luar yang ikut menentukan kepribadian itu, kepribadian adala 

suatu totalitas psikhopisis yang kompleks dari individu, sehingga nampak 

di dalam tingkahlakunya yang unik
28

. Menurut Abdul Mujib menjelaskan 

bahwa Kepribadian adalah “integrasi sistem kalbu, akal, nafsu manusia 

yang menimbulkan tingkah laku”
 29

 

b. Perkembangan Kepribadian 

Perkembangan kepribadian itu berlangsung melalui tiga fase, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Mulai perkembangan itu sampai dengan sekitar 5 tahunan, merupakan 

fase yang banyak berkaitan dengan kewibawaan dan kekuasaan. Pada 

fase ini inti dari penghargaan diri dan sikap mengenai aturan yang 

diterjemahkan dalam bentuk gambaran diri adalah diarahkan kepada apa 

yang diharapkan oleh tokoh-tokoh terdekat yang mengusainya. 

2) Masa anak-anak dan masa remaja, merupakan masa yang sebagian besar 

diarahkan pada persoalan hubungan teman sebayanya. Pada masa ini 

mereka mengembangkan penghargaannya terhadap harapan orang lain 

serta menaruh perhatian terhadap prilaku jujur, keadilan, dan sikap 

                                                           
27

 Nana Syaodih Sukamadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan ( Bandung : Remaja 
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 Agus Sujono, Psikologi Kepribadian ( Jakarta: Bumi Aksara,2008),11-12 
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bersedia lebih perduli terhadap gambaran dirinya sendiri sebagaimana 

diarahkan oleh orang tuanya, maka pada fase kedua anak harus 

menyesuaikan gambaran dirinya dengan rekan sebayanya. 

3) Fase orang mulai memasuki dunia kerja dan mulai berkeluarga. 

Persoalan-persoalan pada masa lalu (belajar bergaul dengan rekan 

sebaya dan dengan mereka yang berkuasa) berpadu dengan persoalan 

identitas diri. Pada masa ini seseorang menentukan corak kepribadian 

yang diharapkan dengan cara mengembangkan suatu “pola umum 

gambaran dirinya”, mereka mulai merintis tujuan hidupnya serta 

merencanakan strategi yang akan ditempuhnya dalam mengajar tujuan 

hidup yang dipilihnya
30

. 

c. Perubahan Kepribadian 

Meskipun kepribadian itu relative konstan, namun kenyataanya 

serin ditemukan adanya perubahan kepribadian. Perubahan itu terjadi 

dipengaruhi oleh faktor-faktor ganguan fisik dan lingkungan. 

Faktor-faaktor yang menyebabkan terjadinya perubahan 

kepribadian di antaranya sebagai berikut : 

1) Faktor fisik, seperti ganguan otak, kurang gizi, mengkonsumsi obat-obat 

terlarang, minuman keras, dan gangguan organik (sakit atau kecelakaan) 

2) Faktor lingkungan sosial budaya, seperti krisis politik, ekonomi, dan 

keamanan yang menyebabkan terjadinya masalah pribadi (stres, 

depresi), dan masalah sosial (pengangguran, premanisme, kriminalitas). 
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3)  Faktor diri sendiri, seperti tekanan emosional (frustasi yang 

berkepanjangan), identifikasi atau imitasi terhadap orang lain yang 

berkepribadian menyimpang
31

.  

d. Karakteristik Kepribadian 

Menurut E.B. Hurloch mengatakan bahwa Karakteristik kepribadian 

yang sehat antara lain
32

 : 

1) Mampu menilai diri secara realistik, individu yang kepribadiannya 

sehat mampu menilai diri apa adanya, baik kelebihan maupun 

kelemahannya, menyangkut fisik (postur tubuh, wajah, keutuhan, dan 

kesehatan) dan kemampuan (kecerdasan dan ketrampilan) 

2) Mampu menilai situasi secara realistik, Individu dapat menghadapi 

situasi atau kondisi kehidupan yang dialaminya secara realistik dan 

mau menerima secara wajar. Dia tidak mengharapkan kondisi 

kehidupan itu sebagai suatu yang harus sempurna. 

3) Mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik, individu dapat 

menilai prestasinya (keberhasilan yang diperolehnya) secara realistik 

dan mereaksinya secara rasional. Dia tidak menjadi sombong, angkuh 

atau mengalami “superiority complex”, apabila memperoleh prestasi 

yang tinggi, atau kesuksesaan dalam hidupnya. Apabila mengalami 

kegagalan, dia tidak mereaksinya dengan frustasi, tetapi dengan sikap 

optimistik (penuh harapan). 
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4) Menerima Tanggungjawab, individu yang sehat adalah individu yang 

bertanggungjawab. Dia mempunyai keyakinan terhadap 

kemampuannya untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan yang 

dihadapinya. 

5) Kemandirian (autonomy), individu memiliki sifat mandiri didalam cara 

berfikir dan bertindak, mampu mengambil keputusan, mengarahkan 

dan mengembangkan diri dengan norma yang berlaku di 

lingkungannya.  

6) Dapat Mengontrol emosi, individu merasa nyaman dengan emosinya. 

Dia dapat menghadapi situasi frustasi, depresi atau stres secara positif 

atau konstruktif, tidak desktruktif (merusak) 

7) Berorientasi tujuan, di dalam merumuskan tujuan itu ada yang realistik 

dan ada yang tidak realistik. Individu yang sehat kepribadiannya dapat 

merumuskan tujuannya berdasarkan pertimbangan secara matang ( 

rasional), tidak atas paksaan dari luar. Dia berupaya untuk mencapai 

tujuan tersebut dengan cara mengembangkan kepribadian (wawasan) 

dan keterampilan. 

8) Berorientasi keluar, individu yang sehat memiliki orientasi keluar 

(ekstrouert). Dia bersifat respek (hormat), empati terhadap orang lain 

mempunyai kepedulian terhadap situasi, atau masalah-masalah 

lingkungannya dan bersifat fleksibel dalam berfikir. Barret Leonard 

mengemukakan sifat-sifat individu yang berorientasi keluar, yaitu : (a) 

menghargai dan menilai orang lain seperti dirinya sendiri; (b) merasa 
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nyaman dan terbuka terhadap orang lain; (c) tidak membiarkan dirinya 

dimanfaatkan untuk menjadi korban orang lain dan tidak 

mengorbankan orang lain karena kekecewaan dirinya. 

9) Penerimaan sosial, individu dinilai positif oleh orang lain, mau 

berprestasi aktif dalam kegiatan sosial , dan memiliki sikap bersahabat 

dalam berhubungan dengan orang lain. 

10) Memiliki filsafat hidup, dia mengarahkan hidupnya berdasarkan 

filsafat hidup yang berakar dari keyakinan agama yang dianutnya. 

11) Bahagia, individu yang sehat, situasi kehidupannya diwarnai 

kebahagiaan. Kebahagiaan ini didukung oleh faktor-faktor 

achievement (pencapaian prestasi), acceptance (penerimaan dari orang 

lain), dan affection (perasaan dicintai atau disayangi orang lain)
33

. 

3. Kajian tentang Lingkungan Sekolah 

a. Pengertian Lingkungan Sekolah 

Lingkungan adalah meliputi semua kondisi dalam dunia ini yang 

dalam cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku manusia, 

pertumbuhan, perkembangan (Life process) kecuali gen-gen, dan bahkan 

gen-gen dapat pula dipandang sebagai menyiapkan lingkungan (to provide 

environment).
34

 

Sekolah merupakan wahana yang mencerdaskan dan memberikan 

perubahan kehidupan anak-anak didik. Di sekolah anak memahami 
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perubahan dalam tingkah laku sosialnya.
35

 Pendidikan di lingkungan 

sekolah merupakan proses pembelajaran yang merupakan proses 

pembelajaran serangkaian kegiatan yang memungkinkan terjadinya 

perubahan struktur atau pola tingkah laku seseorang dalam kemampuan 

kongnitif, afektif dan ketrampilan yang selaras, seimbang dan bersama-

sama turut serta meningkatkan kesejahteraan sosial.
36

  

b. Fungsi Lingkungan Sekolah  

Menurut Oemar Hamalik, suatu lingkungan pendidikan / pengajaran 

memiiki fungsi – fungsi sebagai berikut: 

1) Fungsi psikologis, artinya stimulus bersumber / berasal dari lingkungan 

yang merupakan rangsangan terhadap individu sehingga terjadi respon, 

yang menunjukkan tingkah laku tertentu. Respon tadi pada giliranyya 

dapat menjadi stimulus baru yang menimbulkan respons baru, demikian 

seterusnya. Ini berarti lingkungan mengandung makna dan 

melaksanakan fungsi psikologis tertentu. 

2) Fungsi pedagogis, artinya lingkungan memberikan pengaruh yang 

bersifat mendidik, khususnya lingkungan yang sengaja di siapkan 

sebagai suatu lembaga pendidikan, misalnya  keluarga sekolah lembaga 

pelatihan lembaga lembaga social. Masing-masing lembaga tersebut 

memiliki program pendididkan baik tertulis maupun tidak tertulis. 
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3) Funsi intruksional, program instruksional merupakan suatu lingkungan 

pengajaran / pembelajaran yang di rancang secara khusus guru yang 

mengajar materi pelajaran sarana dan prasarana pengajaran media 

pengajaran dan kondisi lingkungan kelas (fisik) merupakan lingkungan 

yang sengaja dikembangkan untuk mengembangkan tingkah laku 

siswa
37

. 

c. Aspek-Aspek Lingkungan Sekolah 

Lingkungan sekolah memegang peranan penting bagi perkembangan 

belajar para siswanya. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, lingkungan 

sekolah meliputi lingkungan fisik sekolah seperti lingkungan kampus, 

sarana dan prasarana belajar, sumber-sumber belajar, media belajar. 

Lingkungan social yang menyangkut hubungan siswa dengan teman-

temannya, guru-gurunya serta staf sekolah yang lain. Lingkungan sekolah 

juga menyangkut lingkungan akademis, yaitu suasana dan pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar, berbagai kegiatan kurikuler. Menurut Slameto 

factor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup metode mengajar, 

kurikulum, relasi guru, dan siswa, relasi siswa dan siswa, disiplin sekolah, 

waktu sekolah, serta keadaan gedung. Dari uraian di atas indikator-

indikator dalam lingkungan sekolah adalah : metode mengajar, kurikulum, 

relasi guru dan staf dngan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin 

sekolah, alat pelajaran waktu sekolah, serta keadaan gedung
38

.  
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Sekolah merupakan lembaga yang menampung dan menangani 

kegiatan belajar anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan 

sekolah adalah : 

1) Metode mengajar Guru 

2) Kurikulum 

3) Relasi guru dengan siswa 

4) Relasi siswa dengan siswa 

5) Disiplin sekolah 

6) Alat pelajaran 

7) Waktu sekolah 

8) Keadaan Gedung
39

 

4. Hubungan antara Kepribadian dan Lingkungan Sekolah Terhadap Tingkah 

Laku Santri 

Dalam pendidikan guru memegang peran penting dalam proses 

pembelajaran. Guru harus mampu mengkondisikan siswa dalam 

pembelajaran, agar mampu mendorong kreativitas anak secara keseluruhan, 

membuat siswa aktif, serta mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan 

berlangsung pada kondisi menyenangkan.
40

 Lingkungan adalah meliputi 

semua kondisi dalam dunia ini yang dalam cara-cara tertentu mempengaruhi 

tingkah laku manusia, pertumbuhan, perkembangan (Life process) kecuali ge-

gen, dan bahkan gen-gen dapat pula dipandang sebagai menyiapkan 
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lingkungan (to provide environment)
41

.  Dalam proses pembelajaran terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah lingkungan. Yang 

dimaksud lingkungan ini adalah lingkungan alam sekitar dimana anak didik 

berada, yang mempunyai pengaruh terhadap perasaan dan sikapnya. 

Lingkungan ini besar sekali peranannya terhadap keberhasilan atau tidaknya 

pendidikan agama, karena lingkungan ini memberikan pengaruh positif yakni 

memberikan dorongan atau motivasi serta rangsangan kepada anak didik 

untuk melakukan segala sesuatu yang baik, dan pengaruh negatif yang 

merupakan kebalikan dari pengaruh positif. Menurut Jalaluddin  dalam 

bukunya “Psikologi Agama” lingkungan dibagi menjadi tiga, yaitu: 1) 

lingkungan keluarga, 2) lingkungan sekolah, dan 3) lingkungan masyarakat. 

Lingkungan keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam 

kehidupan manusia. Anggota-anggotanya terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. 

Bagi anak-anak, keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal. 

Dengan demikian, kehidupan keluarga menjadi fase sosialisasi awal bagi 

pembentukan sikap keagamaan anak. 

Di sekolah, anak mengalami perubahan dalam tingkah laku 

sosialnya. Proses perubahan tingkah laku dalam diri anak sesuai dengan 

nilai-nilai sosial dan kebudayaan yang tertuang dalam kurikulum.
42

 

Pendidikan di lingkungan sekolah merupakan proses pembelajaran yang 

merupakan serangkaian kegiatan yang memungkinkan terjadinya 
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perubahan struktur atau pola tingkah laku seseorang dalam kemampuan 

kongnitif, afektif dan ketrampilan yang selaras, seimbang dan bersama-

sama turut serta meningkatkan kesejahteraan sosial.
43

 Pembelajaran 

Didalam lingkungan sekolah akan membentuk perkembangan pribadi 

seorang santri, dan  merupakan hasil dari hereditas dan lingkungan
44

. 

Jadi setiap tingkah laku dalam proses pembelajaran itu dibentuk dari 

kepribadian santri dan lingkungan sekolah yang ada dalam interaksi 

pembelajaran tersebut. 

B. Telaah Penelitian Terdahulu  

Disamping menggunakan buku-buku atau referensi yang relevan, 

peneliti juga melihat hasil penelitian terdahulu agar nantinya tidak terjadi 

kesamaan, dari hasil kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

variabel yang diteliti, antara lain: 

Skribsi dari Diana Rahmawati yang berjudul “Pengaruh Pengamalan 

Ajaran Agama Orang Tua terhadap Tingkah laku Keagamaan Siswa di SMP 

Negeri 2 Madiun” , dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa ada 

Pengaruh yang signifikan antara pengamalan ajaran agama orang tua dengan 

tingkahlaku keagamaan siswa di SMP Negeri 2 Madiun. Dalam skripsi ini 

membahas tentang tingkah laku keagamaan dalam poses pengemangan sikap 

pada anak, pendekatan metode yang digunakan adalah Kuantitatif dengan 

menggunakan teknik nalisis product moment. 
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 Uyuh Sadulloh, Pedagogik Ilmu Mendidik ,197 
44

 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta,2001),143 
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Skripsi yang ditulis oleh Siti Marfuah (2011/2012, STAIN Ponorogo) 

dengan judul “Korelasi antara Kondisi Lingkungan Sosial Keagamaan 

dengan Kemampuan Menghafal Ayat-ayat Al-Qur’an Mata Pelajaran Qur’an 

Hadist Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 05 Pacitan 

Tahun Ajaran 2011/2012”.Penelitian tersebut menghasilkan 1) Kondisi 

lingkungan sosial keagamaan siswa kelas VIII MTs.M 05 Pacitan sudah 

sesuai. Hal ini terbukti pada hasil kategori baik mencapai 20,21%, kategori 

cukup mencapai 67,02%, dan kategori kurang mencapai 12,77%. 2) Hasil 

kemampuan menghafal ayat-ayat Al- Qur‟an siswa kelas VIII MTs.M 05 

pacitan sesuai, hal ini terbukti pada hasil kategori baik mencapai 18,08%, 

kategori cukup mencapai 64,90%,dan kategori kurang mencapai 17,02%. 3) 

Terdapat korelasi antara kondisi lingkungan sosial kegamaan dengan 

kemampuan menghafal Ayat-ayat Al-Qur‟an siswa kelas VIII MTs.M 05 

Pacitan tahun ajaran 2011/2012. Berdasarkan perhitungan “r” product moment 

ditemukan  0,829 ˃ (lebih besar) daripada  baik pada taraf signifikan 5% 

sebesar 0,205 maupun pada taraf signifikansi 1% sebesar 0,267.teknik 

pengumpulan data dengan angket dan dokumentasi.teknik analisis data 

menggunakan teknik korelasi product moment.  

Skripsi dari Fadia Ulfa, tahun 2014, dengan judul “Pengaruh 

Bimbingan Konseling dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kepribadian 

Siswa Kelas VIII di MTs N Doho”. Dalam penelitian tersebut terdapat 

perbedaan yaitu menggunakan rumus analisis regresi linier berganda dan 

perbedaannya yaitu dalam dalam variabel x1, x2, dan y. Kesimpulan dari 
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penelitian tersebut, sebagai berikut: 1) Ada korelasi yang signifikan antara 

kecerdaasan emosional dan kepribadian siswa kelas VIII MTsN Doho dengan 

rhitung(0,660) > rtabel(0,159) dengan taraf signifikansi 5%, 2) Ada korelasi yang 

signifikan antara bimbingan konseling dan kepribadian siswa kelas VIII 

MTsN Doho dengan rhitung(0,561) > rtabel(0,159) dengan taraf signifikansi 

5%,3) Karena Fhitung(71,606) > Ftabel pada taraf signifikansi 5% (3,06) maka 

dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling dan kecerdasan emosional 

secara signifikan berpengaruh terhadap kepribadian. 

Dari beberapa skripsi di atas, persamaannya dengan penelitian yang 

ingin di teliti sekarang adalah sama-sama membahas tentang Lingkungan 

sekolah, kepribadian, tingkah laku dan menggunakan teknik analisis Product 

Moment. Perbedaan terdapat pada penggunaan metode penggumpulan data, 

dalam skribsi diatas menggunkan metode angket dan dokumentasi. Sedangkan 

penelitian saya menggunakan angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Serta objek yang diteliti pada lembaga non-formal sedangkan skripsi diatas 

pada lembaga formal. 
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C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori dan kajian pustaka di atas, maka dapat diajukan 

kerangka berfikir sebagai berikut: 

1. Jika kepribadian santri dan lingkungan sekolah baik maka Tingkah laku 

santri pada Madin Wusto Ainul Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum 

Pulung Ponorogo Tahun ajaran 2014/2015  akan baik 

2. Jika kepribadian santri dan lingkungan sekolah pada Madin Wusto Ainul 

Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun ajaran 

2014/2015 kurang baik maka tingkah laku santri akan kurang baik 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusann masalah 

penelitian.
45

 Adapun hipotesa yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut: 

H0 :  Tidak ada korelasi yang signifikan antara kepribadian santri dan 

lingkungan sekolah dengan tingkah laku santri pada Madin Wusto Ainul 

Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun ajaran 

2014/2015 

Ha : Terdapat korelasi yang signifikan antara kepribadian santri dan 

lingkungan sekolah dengan tingkah laku santri pada Madin Wusto Ainul 

Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun ajaran 

2014/2015 
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Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), 

Cet. I, 64 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Dalam Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kuantitatif. Dan 

menggunakan jenis penelitian Korelasional
46

. Penelitian Korelasional adalah 

penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui adanya tindaknya antara dua atau 

beberapa variabel. Biasanya besar kecilnya hubungan dinyatakan dalam bentuk 

bilangan. Bilangan yang menujukkan besar kecilnya hubungan itulah yang 

disebut dengan koefesien hubungan atau koefen korelasi.
47

 Kata variabel berasal 

dari bahasa Inggris variable  dengan arti “ubahan “, “faktor tetap” atau “gejala 

yang dapat diubah-ubah”
48

. Secara teoritis, variabel dapat didefinisikan  sebagai 

atribut seseorang, atau objek yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan 

yang lain  atau satu objek  yang lain
49

 Variabel adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja baik orang atau objek yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 Variabel X (yaitu X1 dan X2) 

dan 1 variabel Y. Variabel pada dasarnya  adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang  ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

                                                           
46

Suharsimi Arikunto, Managemen Penelitian (Jakarta: PT Rineka Cipta,2003),326 
47

Zen Amirudin, Statistik Pendidikan,(Yogyakarta: Teras, 2010),166 
48

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

2009),36 
49

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan ( Bandung : Alfabeta,2008 ),60 
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informasi tentang  hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel itu 

sendiri ada dua macam, yaitu:  

1. Variabel independen atau veriabel bebas yaitu veriabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya veriabel dependen atau 

terikat.  

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

yang menjadi akhibat karena adanya varibel bebas.
50

 

Dalam penelitian ini 3 variabel yaitu 2 variabel independen dan variabel 

dependen. Variabel independennya kepribdian dan lingkungan sekolah, 

sedangkan variabel dependennya adalah tingkah laku santri. 

 

  

  

 

 

Gambar pradikma ganda dengan dua variabel
51

 

 

Keterangan : Variabel X : 1. Kepribadian Santri 

   2. Lingkungan Sekolah 

 Variabel Y : Tingkah laku santri 
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Ibid., 38-39. 
51

Sugiono, Statistik Untuk Penelitian (Bandung:ALFABETA,2013),10 

Y1 

X2 

 

X1 
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B. Populasi  Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah seluruh data yang menjadi seluruh perhatian kita 

dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan, jadi populasi 

berhubungan dengan data, bukan manusianya.
52

 Sedangkan menurut 

Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
53

 Populasi 

dapat pula diartikan sebagai seluruh data yang menjadi perhatian dalam suatu 

ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan.
54

 Populasi dalam penelitian ini 

seluruh Santri Madin Wusto Ainul Ma‟rifat Pulung Ponorogo dengan jumlah 

siswa sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Populasi yang diteliti 

No. Kelas  

Jumlah Siswa 
Jumlah 

Siswa L P 

1 Kelas IV 9 18 27 

2 Kelas V 1 4  5 

3 Kelas VI 5 17 22 

Jumlah Populasi 54 

  

                                                           
52

S.Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) 118. 
53

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R & D ,80. 
54
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2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diselidiki atau 

diteliti sehingga dapat menggeneralisasikan hasil penelitian.
55

 Dan sampel 

adalah bagian dari populasi tersebut sampel yang dianggap dapat mewilayah 

populasinya.
56

 Menurut Suharsimi apabila subjeknya kurang dari 100 Orang, 

lebih baik diambil semua sehingga penelitianya merupakan penelitian 

populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% 

atau 20-25% atu lebih.
57

 Dalam penelitian ini sempel yang digunakan 

sebanyak 57 Siswa karena kurang dari 100 dan termasuk penelitian populasi.  

 

C. Instrumen Pengumpulan Data (IPD) 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data tentang kepribadian santri Madin Wusto Ainul Ma‟rifat Pulung Ponorogo 

Tahun Ajaran 2014/2015 

2. Data tentang lingkungan sekolah santri Madin Wusto Ainul Ma‟rifat Pulung 

Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 

3. Data tentang  tingkah laku santri Madin Wusto Ainul Ma‟rifat Pulung 

Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015. 

                                                           
55

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

1991),102. 
56

 S.Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif Dan R & D, 81. 
57

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: Rineka Cipta, 
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Untuk itu, rincian soaul uji validitas minat belajar dapat dilihat pada 

lampiran 2 dan kebiasaan belajar pada lampiran 3 dan istrumen data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Table 3.2 

Instrumen Pengumpul Data 

 

Variabel Indikator Subjek Teknik Nomor 

Angket 

 

1. Kepribadian  a. Kemandirian Santri 

Madin 

Wusto 

Angket  1,2,3,4 

b. Menerima tanggung 

jawab 

5,6,7 

c. Dapat mengontrol emosi 8,9 

d. Penerimaan sosial 10,11 

e. Mampu menilai diri 

secara realistic 

12,13,14,

15, 

f. Mampu menilai situasi 

secara realistic 

16,17 

g. Mampu menilai prestasi 

yang diperoleh secara 

realistic  

18,19,20 

h. Berorientasi tujuan 21,22,23,

24 

i. Berorientasi keluar 25 

j. Memiliki filsafat hidup 26,27 

k. Berbahagia  28,29,30 
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Variabel Indikator Subjek Teknik Nomor 

Angket 

 

2. Lingkungan 

Sekolah  

a. Metode mengajar Guru Santri 

Madin 

Wusto 

Angket  1,2,3 

b. Relasi siswa dengan 

siswa 

4,5,6,7 

c. Alat pelajaran 8,9,10,11 

d. Keadaan gedung 12,13,14 

e. Kurikulum 15,16,17,

18 

f. Relasi guru dan staf 

dengan siswa 

19,20,21,

22 

 

g. Waktu sekolah 

23,24,25,

26 

h. Disiplin sekola 27,28,29,

30 

 

Variabel Indikator Subjek Teknik Nomor 

Angket 

3. Tingkah 

Laku 

a. Marah Santri 

Madin 

Wusto 

Angket  1,2,3 

b. Sombong  4,5 

c. Mencuri  6,7 

d. Tawakal 8,9,10,11 

e.  Berbakti kepada orang 

tua 

12,13,14,

15,16 

f. Qona‟ah 17,18,19,

20,21 
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g. Sabar  22,23,24,

25,26 

h. Dongkol 27,28 

i. Dengki 29,30 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka 

peneliti menggunakan metode/teknik sebagai berikut: 

a. Teknik Angket  

Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya.
58

 Dalam penelitian ini, angket yang berupa pernyataan 

digunakan untuk memperoleh data kepribadian santri, lingkungan sekolah dan 

tingkah laku santri Madin Wusto Ainul Ma‟rifat Pulung Ponorogo. Adapun 

pelaksanaannya, angket diberikan kepada peserta didik agar mereka mengisi 

sesuai dengan keadaaan yang sebenarnya. 

Skala yang digunakan adalah skala likert yaitu skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

tentang fenomena sosial.
59

 Dan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab 

oleh responden berbentuk skala likert yang mempunyai  gradasi dari sangat 

positif atau sangat negatif yang di ungkapkan dengan kata-kata.
60

 Dalam 
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penelitian ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya 

disebut sebagai variabel penelitian.
61

 

Dengan menggunakan gradasi, variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel.
62

 Artinya, indikator-indikator yang terukur ini 

dapat dijadikan titik tolak untuk membuat item instrumen yang berupa 

pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab oleh responden, dan yang 

menjadi responden adalah santri Madin Wusto Ainul Ma‟rifat Pulung 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015. Setiap jawaban dihubungkan dengan 

bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata 

sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Penskoran 

Jawaban Gradasi positif Gradasi Negatif 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang-kadang 2 3 

Tidak pernah 1 4 

 

Dalam penelitian ini variabel-variabel yang diteliti sifatnya lebih 

abstrak sehingga sukar untuk dilihat dan divisualisasikan atau dijamah secara 

realita. Oleh karena itu variabel-variabel dalam ilmu sosial dan pendidikan 

yang berasal dari konsep perlu diperjelas dan diubah bentuknya sehingga 

dapat diukur dan dipergunakan secara operasional. Untuk memaksimalkan 
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kualitas  alat ukur (instumen), agar kecenderungan keliru yang ditimbulkan 

oleh variabel-variabel abstrak dapat diminimalkan, maka maka diperlukan 

suatu pengujian yaitu uji validitas dan reabelitas
63

. 

b. Teknik Observasi 

Teknik observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

dmana peneliti mengadakan pengmatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap objek yang diteliti, baik dalam situasi buatan yang secara khusus 

diadakan (Laboraturium) maupun dalam situasi alamiah atau sebenarnya 

(lapangan). 
64

 Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang  letak 

geografis dan tingkah laku santri terhadap ustad di kelas IV,V dan VI Madin 

Wusto Ainul Ma‟rifat Pulung Ponorogo 

c. Teknik Wawancara 

Teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara mengadaakan tanya jawab, baik secara langsung 

maupun tidak langsung tatap muka.
65

 Teknik ini dipergunakan untuk 

memperoleh data tentang  sejarah berdirinya Madin Wusto Ainul Ma‟rifat 

Pulung Ponorogo. 

d. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto diartikan suatu 

kegiatan mencari data atau hal-hal yang berkaitan dengan variable yang 

berupa catatan, transkip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda 
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 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan (Suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS), (Ponorogo: STAIN Po Press,2012),80 
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dan sebagainya.
66

 Dokumentasi dapat juga diartikan sebagai catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang.
67

 Teknik ini dipergunakan untuk 

memperoleh data tentang  profil Madin, struktur organisasi, keadaan guru dan 

santri Madin Wusto Ainul Ma‟rifat Pulung Ponorogo. 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data 

dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis 

yang telah diajukan.
68

 Setelah item soal diuji validitas dan reabilitas, selanjutnya 

langkah uji  asumsi yaitu uji normalitas.  Uji normalitas yang paling sederhana 

adalah membuat grafik distribusi frekuensi data. Mengingat kesederhanaan 

tersebut, maka pengujian normalitas data sangat tergantung padaa kemampuan 

data dalam mrncermati plotting data. Jika jumlah data cukup banyak dan 

penyebaranya tidak 100% normal (tidak normal sempurna),  maka kesimpulan 

yang ditarik berkemungkinan salah. Untuk menghindari kesalahan tersebut lebih 

baik kita pakai beberapa rumus telah diuji, yaitu uji Lilieforsc.
69

 

                                                           
66

 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 236 
67
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Teknik analisis data ini menggunakan statistik. Teknik analisis data untuk 

menjawab rumusan masalah 1, 2 dan 3 yang digunakan adalah mean dan standart 

deviasi dengan rumus sebagai berikut:
 70

 

Rumus mean : 𝑀𝑥1 = 
 𝑥1

N
  dan  My = 

 Y

N
  

        𝑀𝑥2 = 
 𝑥2

N
 

Keterangan:  

𝑀𝑥1, 𝑀𝑥2  atau My = Mean yang dicari 

∑x atau ∑y  = Jumlah data variabel X atau variabel Y 

N    = Jumlah data 

 

Rumus Standar Deviasi
71

 : 

 𝑆𝐷𝑥1 =  
  𝑥1²

𝑁
−  

 𝑥1

𝑁
 ² dan 𝑆𝐷𝑦 =  

  𝑦 ′ ²

𝑁
−  

 𝑦′

𝑁
 ²        

𝑆𝐷𝑥2 =  
  𝑥2²

𝑁
−  

 𝑥2

𝑁
 ² 

Keterangan: 

𝑆𝐷𝑥1, 𝑆𝐷𝑥2 atau SDy =  Standar.Deviasi  

∑𝑥1² ,  𝑥2² atau ∑y‟² =  Jumlah 𝑥1² , 𝑥2² atau y‟².   

 𝑥1 ,  𝑥2  atau  𝑦′         = Jumlah 𝑥1, 𝑥2 atau 𝑦.  

N   = Jumlah data 
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Sedangkan teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab 

pengajuan hipotesis atau rumusan masalah 4 adalah teknik Korelasi Berganda 

(multiple correlation) yaitu nilai yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan 

antara dua variabel secara bersama-sama atau lebih dengan variabel lain. Adapun 

rumus korelasi berganda adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

R 2.1. xxy

 = korelasi antara variable x
1

 
dan x

2
 secara bersama-sama dengan 

variable y 

1yxr  = korelasi product moment antara
 x

1
dengan y 

2yxr  = korelasi product moment antara x2 dengan y 

21xxr = korelasi product moment antara 
x

1
 
dengan  x

2 

 
F hitung = 

)1/()1(

/
2

2

 knR

kR

 

Keterangan : 

R  = koefisien korelasi berganda 

k  = jumlah variable independen  

n  = jumlah data 

F tabel = F )1;( knk  
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F. Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen 

1. Uji Validitas Instrumen 

Instrumen dalam suatu penelitian perlu diuji validitas dan 

reliabilitasnya. Validitas merupakan ukuran yang benar-benar mengukur apa 

yang akan di ukur, dapat dikatakan semakin tinggi validitas suatu alat ukur 

tes, maka tes tersebut semakin mengenai pada sasaranya, atau  semakin 

menunjukkan apa yang seharusnya di ukur. Jadi validitas menunjuk kepada 

ketepatan dan kecermatan tes dalam menjalankan fungsi pengukurannya. 

Suatu tes dapat dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila tes tersebut 

menjalankan fungsi ukurannya, atau memberikan  hasil ukur sesuai dengan 

makna dan tujuan diadakannya tes tersebut.
72

 

Ada dua jenis validitas untuk instrumen penelitian, yaitu validitas logis 

(logical validity) dan validitas empirik (empirical validity).Validitas logis 

adalah validitas yang dinyatakan berdasarkan hasil penalaran. Instrument 

dinyatakan memiliki validitas apabila instrumen tersebut telah dirancang 

dengan baik dan mengikuti teori dan ketentuan yang ada. Artinya apabila 

intrumen yang sudah disusun berdasarkan teori penyusunan  instrumen / 

instrumen disusun mengikuti teori dan ketentuan yang ada, maka secara logis 

sudah valid. Dengan demikian validitas logis ini langsung diperoleh ketika 

instrumen sudah selesai disusun, jadi tidak perlu diuji. Validitas empirik 

adalah validitas yang dinyatakan berdasarkan hasil pengalaman. Sebuah 

instrumen penelitian dikatakan memiliki validitas apabila sudah teruji dari 
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pengalaman. Dengan demikian syarat instrumen dikatakan memiliki validitas 

apabila sudah dibuktikan melalui pengalaman, yaitu melalui sebuah uji coba.
73

 

Peneliti menggunakan jenis validitas empirik sebab berkaitan dengan 

pengalaman dan dapat diamati dan dapat diukur. Untuk itu peneliti melakukan 

uji coba validitas dan reabilitas dengan jumlah 20 responden,  pada Madin Ula 

Ainul Ma‟rifat Pulung Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015 yang diambil 

secara random. Adapun cara menghitungnya yaitu dengan menggunakan 

korelasi product moment dengan rumus: 

r xy = 
 .)(.)(

))(()(

2222   

  




YYNXXN

YXXYN
 

Dalam menentukan nilai tabel koefisien korelasi pada derajat bebas 

(db) = n-2 Jumlah responden yang dilibatkan dalam uji coba validitas adalah 

20 orang, sehingga pada db = n-2 = 20-2=18 dan α = 5% diperoleh niali tabel 

koefisien korelasi 0,444.
74

 Bila harga korelasi di bawah 0.444, maka dapat 

disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut tidak valid. Jadi, butir instrumen 

dikatakan valid apabila harga korelasi (r hitung) besarnya lebih dari 0.444.
75

 

Untuk uji coba validitas dan reliabilitas instrumen, peneliti mengambil 

sampel sebanyak 20 responden dengan menggunakan 90 item instrumen dapat 

dilihat pada lampiran 1, 30 butir soal untuk variabel kepribdian, 30 butir soal 

untuk variabel lingkungan sekolah dan 30 butir soal untuk variabel tingkah 

laku sntri. Dari hasil perhitungan validitas item instrumen terhadap 30 butir 
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soal untuk variabel kepribdian, terdapat 12 butir soal yang dinyatakan valid 

yaitu item nomor 3, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 22, dan 29.  Adapun untuk 

mengetahui skor jawaban angket untuk uji validitas variabel kepribadian dapat 

dilihat pada lampiran 2. 

Sedangkan untuk variabel lingkungan sekolah, dari 30 butir soal 

terdapat 15 butir  soal yang dinyatakan valid yaitu item nomor 2, 3, 5, 7, 9, 12, 

13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 dan 23. Adapun untuk mengetahui skor  jawaban  

angket untuk uji validitas variabel lingkungan sekolah ini dapat dilihat pada 

lampiran  3.  

Sedangkan untuk variabel tingkah laku santri, dari 30 butir soal 

terdapat 14 butir  soal yang dinyatakan valid yaitu item nomor 1, 2, 11, 14, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29  dan 30. Adapun untuk mengetahui skor  

jawaban angket untuk uji validitas variabel tingkah laku ini dapat dilihat pada 

lampiran  4.  Item  pertanyaan yang tidak valid dapat dibuang atau diperbaiki. 

Jika diperbaiki untuk dipertahankan, maka harus diuji lagi validitasnya
76

.  

Karena terdapat item pertanyaan yang tidak valid maka diadakan uji coba 

yang kedua dengan mengganti item pertanyaan yang tidak valid. Untuk daftar 

angket uji coba yang kedua dengan responden yang sama dapat dilihat pada 

lampiran 5 dan untuk mengetahui skor  jawaban angket untuk uji validitas 

variabel kepribadian  ini dapat dilihat pada lampiran  6, variabel lingkungan 
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sekolah ini dapat dilihat pada lampiran  7, dan variabel tingkah laku ini dapat 

dilihat pada lampiran  8. 

 Dan hasil dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan dalam tabel 

rekapitulasi di bawah ini. 

Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Butir Soal Instrumen Penelitian 

Variabel No. 

Soal 

”r” 

hitung 

”r” tabel Keterangan 

Kepribadian 1 0.5941 0.444 Valid 

2 0.4457 0.444 Valid 

3 0,4736 0.444 Valid 

4 0.5857 0.444 Valid 

5 0,4917 0.444 Valid 

6 0,5301 0.444 Valid 

7 0,4499 0.444 Valid 

8 0.8103 0.444 Valid 

9 0.7441 0.444 Valid 

10 0.7994 0.444 Valid 

11 0.0894 0.444 Tidak Valid 

12 0,6848 0.444 Valid 

13 0.8642 0.444 Valid 

14 0,5393 0.444 Valid 

15 0,5972 0.444 Valid  

16 0,5097 0.444 Valid  

17 0.5016 0.444 Valid 
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18 0,6632 0.444 Valid  

19 0,7288 0.444 Valid  

20 0.8395 0.444 Valid 

21 0.5508 0.444 Valid 

22 0,4645 0.444 Valid  

23 0.7430 0.444 Valid 

24 0.5941 0.444 Valid 

25 0.7994 0.444 Valid 

26 0.5317 0.444 Valid 

27 0.8379 0.444 Valid 

28 0.7662 0.444 Valid 

29 0,4610 0.444 Valid  

30 -0.3796 0.444 Tidak Valid 

 

Variabel No. 

Soal 

”r” 

hitung 

”r” tabel Keterangan 

Lingkungan 

sekolah 

1 0.7773 0.444 Valid 

2 0,4539 0.444 Valid  

3 0,4491 0.444 Valid 

4 0.6498 0.444 Valid 

5 0,4977 0.444 Valid 

6 0.6184 0.444 Valid 

7 0,4466 0.444 Valid 

8 0.4407 0.444 Tidak Valid 
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9 0,5776 0.444 Valid  

10 0.5463 0.444 Valid 

11 0 0.444 Tidak Valid 

12 0,6203 0.444 Valid  

13 0,5417 0.444 Valid  

14 0.5834 0.444 Valid 

15 0,7684 0.444 Valid  

16 0,5861 0.444 Valid 

17 0,6012 0.444 Valid 

18 0.7193 0.444 Valid 

19 0,5956 0.444 Valid  

20 0,6862 0.444 Valid  

21 0,5063 0.444 Valid  

22 0,4454 0.444 Valid  

23 0,4879 0.444 Valid  

24 0.6506 0.444 Valid 

25 0.4568 0.444 Valid 

26 0.6202 0.444 Valid 

27 0.7639 0.444 Valid 

28 0.4896 0.444 Valid 

29 0.0750 0.444 Tidak Valid 

30 0.5861 0.444 Valid 
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Variabel No. 

Soal 

”r” 

hitung 

”r” tabel Keterangan 

Tingkah laku 1 0,7730 0.444 Valid  

2 0,8586 0.444 Valid  

3 0.4634 0.444 Valid 

4 0.6460 0.444 Valid 

5 0.5280 0.444 Valid 

6 0.5060 0.444 Valid 

7 0.5111 0.444 Valid 

8 0.6399 0.444 Valid 

9 0.6485 0.444 Valid 

10 0.8084 0.444 Valid 

11 0,5437 0.444 Valid 

12 -0.0409 0.444 Tidak Valid 

13 0.6586 0.444 Valid 

14 1,0620 0.444 Valid 

15 0.6805 0.444 Valid 

16 0.4321 0.444 Valid 

17 0.7134 0.444 Valid 

18 0,5914 0.444 Valid 

19 0,5305 0.444 Valid 

20 0,7001 0.444 Valid 

21 0,5434 0.444 Valid 

22 0,7386 0.444 Valid 
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23 0,5772 0.444 Valid 

24 0.7400 0.444 Valid 

25 0.4433 0.444 Tidak Valid 

26 0,5037 0.444 Valid 

27 0,5599 0.444 Valid 

28 0.3146 0.444 Tidak Valid 

29 0,6309 0.444 Valid 

30 0,6664 0.444 Valid 

 

Nomor-nomor soal yang dianggap valid tersebut kemudian dipakai 

untuk pengambilan data dalam penelitian ini. Dengan demikian, butir soal 

instrumen dalam penelitian ini ada 82 butir soal yang terdiri dari 28 butir soal 

untuk variabel kepribadian,27 butir soal untuk variabel lingkungan sekolah 

dan 27 butir soal untuk variabel tingkah laku. 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas artinya adalah tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. 

Pengukuran yang mempunyai reliabilitas tinggi, yaitu pengukuran yang 

mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya (reliable).
77

 

Pengujian alat pengumpulan data yang kedua adalah pengujian 

reliabilitas instrumen. Suatu instrumen pengukuran dikatakan reliabel jika 

pengukurannya konsisten dan cermat akurat.
78

 Untuk menguji reliabilitas 
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instrumen rumus yang digunakan  adalah koefisien Alpha Cronbach, sebagai 

berikut:  

𝑟11 =
𝑘

 𝑘 − 1 
   1 −

 𝜎ᵢ2

𝜎𝑡2
    

Sedangkan rumus untuk varians, yakni:      𝜎𝑖2  =  
𝑋𝑡²

𝑁
 −  

 𝑋𝑡

𝑁
 ² 

Dimana:   r11  =  Reliabilitas instrumen / koefisien alfa 

 k  =  Banyaknya bulir soal 

∑ σi
 2  

=  Jumlah varians bulir 

σt 
2  

=  Varians total 

N  =  Jumlah responden.
79

 

Adapun langkah kerja yang dapat dilakukan untuk mengukur 

reliabilitas instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Pertama yakni menyebarkan instrumen yang akan diuji reliabilitasnya, 

kepada responden yang bukan responden sesungguhnya. Kedua yakni peneliti 

mengumpulkan data hasil uji coba instrumen dan langkah yang ketiga yakni 

memeriksa kelengkapan data untuk memastikan lengkap tidaknya lembaran 

data yang terkumpul. Termasuk di dalamnya memeriksa kelengkapan 

pengisian angket. Keempat, membuat tabel pembantu untuk menepatkan skor-

skor pada item yang diperoleh. Kelima, memberikan  atau menempatkan skor 

terhadap item-item yang sudah diisi responden pada tabel pembantu dan yang 
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keenam yaitu menghitung nilai varians masing-masing item dan varians 

total.
80

 

Dari hasil penghitungan reliabilitas uji coba pertama (lihat lampiran 

9), dapat diketahui nilai reliabilitas instrumen variabel kepribadian sebesar 

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

adalah sebesar 0,444. Karena “r” hitung > dari “r” tabel,  yaitu 0.827> 0,444, 

maka instrumen tersebut dapat dikatakan reliabel. Dan hasil penghitungan 

reliabilitas uji coba kedua (lihat lampiran 10), dapat diketahui nilai reliabilitas 

instrumen variabel kepribadian sebesar 0.800, kemudian dikonsultasikan 

dengan “r” tabel pada taraf signifikansi 5% adalah sebesar 0,444. Karena “r” 

hitung > dari “r” tabel,  yaitu 0.800> 0,444, maka instrumen tersebut dapat 

dikatakan reliabel. 

Untuk hasil penghitungan reliabilitas uji coba pertama (lihat lampiran 

11), dapat diketahui nilai reliabilitas instrumen variabel lingkungan sekolah 

sebesar 0.834, kemudian dikonsultasikan dengan “r” tabel pada taraf 

signifikansi 5% adalah sebesar 0,444. Karena “r” hitung > dari “r” tabel,  

yaitu 0.834> 0,444, maka instrumen tersebut dapat dikatakan reliabel. Dan 

hasil penghitungan reliabilitas uji coba kedua (lihat lampiran 12), dapat 

diketahui nilai reliabilitas instrumen variabel lingkungan sekolah sebesar 

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

adalah sebesar 0,444. Karena “r” hitung > dari “r” tabel,  yaitu 0.847> 0,444, 

maka instrumen tersebut dapat dikatakan reliabel. 

                                                           
      

80
 Ibid,. 38.  



54 
 

 

Sedangkan hasil penghitungan reliabilitas uji coba pertama (lihat 

lampiran 13), dapat diketahui nilai reliabilitas instrumen variabel tingkah laku 

sebesar 0.834, kemudian dikonsultasikan dengan “r” tabel pada taraf 

signifikansi 5% adalah sebesar 0,444. Karena “r” hitung > dari “r” tabel,  

yaitu 0.834> 0,444, maka instrumen tersebut dapat dikatakan reliabel. Dan 

hasil penghitungan reliabilitas uji coba kedua (lihat lampiran 14), dapat 

diketahui nilai reliabilitas instrumen variabel tingkah laku sebesar 0.867, 

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

sebesar 0,444. Karena “r” hitung > dari “r” tabel,  yaitu 0.867> 0,444, maka 

instrumen tersebut dapat dikatakan reliabel. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Madrasah Diniyah Ainul Ma’rifat Pondok Pesantren 

Ainul Ulum 

 Madrasah Diniyah Ainul Ma‟rifat berdiri Tahun 2007, madin ini 

dibawah naungan Pondok Pesantren Ainul Ulum, yang mempelopori 

berdirinya Madin ini adalah keluarga dalem dari Pondok Pesantren Ainul 

Ulum, sebelum berdirinya Madin Ainul Ma‟rifat dulunya adalah tempat 

mengaji  para santri dengan sistem bandogan yang dipelopori oleh K.H. 

Ahmad Sunani kemudian setelah resmi berdiri Madin ini dipimpin oleh 

Ustad. Ahmad Safi‟i SJ., M.S.I sampai sekarang. 

Pada awal berdirinya Madin ini mempunyai beberapa faktor, yang 

pertama adalah  faktor pendukung yaitu  menjadi salah satu Madin dari 3 

kecamatan yaitu kecamatan Pulung,  kecamatan  Pudak dan kecamatan 

Sooko. Tidak hanya itu Madin ini juga diminati para santri baik dari luar 

daerah pulung maupun daerah itu sendiri. Faktor yang kedua adalah faktor 

penghambat yaitu pada awal berdirinya yaitu  mempunyai tenaga pendidikan 

yang sangat minim sekali khususnya tenaga pendidik, dan besik para santri 

yang rata-rata dari SD yang minim sekali pengetahuan Agamanya.
81
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2. Profil Madrasah 

Untuk profil Madrasah Diniyah Ainul Ma‟rifat Pondok Pesantren 

Ainul Ulum dapat dilihat pada lampiran 15. 

3. Letak Geografis 

Keberadaan lembaga pendidikan pada suatu tempat yang 

menguntungkan adalah merupakan salah satu  faktor yang mendukung bagi 

kelancaran proses pendidikan dan pengajaran. Hal ini di antaranya dapat  

dilihat dari letak geografis gedung sekolah yang menguntungkan. 

Secara geografis Madrasah Diniyah Ainul Ma‟rifat Pondok Pesantren 

Ainul Ulum berlokasi di Jl. Raya Pulung-Mlarak no.2 Pulung Ponorogo tip. 

(0352) 571219/081332007779.
82

 

4. Visi dan Misi 

a. Visi  

Terwujudnya Santri yang Beriman, Berilmu Amaliyah, Beramal Ilmiyah, 

Berakhlakul Karimah, dan Bertakwa. 

b. Misi  

1) Menylenggarakan pendidikan yang berorientasi pada mutu lulusan 

yang unggul dalam bidang agama, budaya dan ilmu pengetahuan. 

2) Menumbuhkan kesadaran dan kedisiplinan santri dalam menjalankan 

ritual Agamanya. 

3) Memperdalam wawasan santri terhadap makna yang terkandung 

didalam ibadah-ibadah yang diperintahkan Agama sehingga mampu 
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mengimplementasikan nilai-nilai ajaran yang terkandung di dalamnya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

4) Mengoptimalakan penghayatan terhadap nilai-nilai Agama untuk 

dijadikan sumber kearifan bertindak. 

5) Meningkatkan kemampuan santri sebagai anggota masyarakat dalam 

menjalin hubungan sosial budaya dan alam sekitarnya yang dijiwai 

dengan nilai-nilai Islam
83

. 

5. Tujuan 

a. Menghasikan profil lulusan yang memiliki kemantapan Akidah, 

kedalaman spiritual, dan keagungan moral. 

b. Menghasilkan profil lulusan  yang ulama intelektual dan intelektual yang 

ulama 

c. Menghasilkan profil lulusan yang memiliki daya saing yang tinggi dan 

mampu berkompetisi dengan lulusan Madrasah Diniyah lainnya
84

. 

6. Strategi 

a. Menciptakan suasana pembelajaran yang kreatif, inovatif, apresiatif, 

sehat, nyaman, dan religius. 

b. Menyiapkan tenaga pendidik yang profesional dan berdedikasi tinggi. 

c. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang representatif. 

d. Melakukan studi banding ke Madrasah/ sekolah lain. 
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e. Mengadakan kerjasama pendidikan dengan berbagai pihak terkait. 

f. Mengoptimalkan potensi siswa dengan pembelajaran dan bimbingan yang 

intensif. 

g. Mengadakan pelatian/ seminar berkala bagi ustad dan santri
85

. 

7. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi dalam suatu lembaga sangat penting 

keberadaannya karena dengan melihat dan membaca struktur organisasi, 

memudahkan kita untuk mengetahui sejumlah personel yang menduduki 

jabatan tertentu di dalam lembaga tersebut. Adapun struktur organisasi di 

Madrasah Diniyah Ainul Ma‟rifat Pondik Pesantren Ainul Ulum dapat dilihat 

pada lampiran 16. 

8. Keadaan Guru, Siswa, dan Tenaga Kependidikan serta tenaga 

pendukung di Madrasah Diniyah Ainul Ma’rifat Pondok Pesantren 

Ainul Ulum 

a.  Guru 

1) Keadaan Guru 

Guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses 

pendidikan yang menunjang lancarnya proses pembelajaran. Oleh 

karena itu, keadaan guru harus diperhatikan dan disesuaikan dengan 

kualifikasi akademiknya. Guru yang mengajar di Madrasah Diniyah 

Ainul Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum ada 23 orang.  Adapun 
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untuk melihat lebih jelas tentang keadaan guru di Madrasah tersebut, 

maka dapat dilihat pada lampiran 17. 

2) Profil guru 

a) Memiliki wawasan keilmuan yang luas serta profesionalisme dan 

dedikasi yang tinggi 

b) Kreatif, dinamis, dan inovatif dalam perkembangan kurikulum 

c) Bersikap dan berprilaku amanah, berakhlak mulia dan dapat 

menjadi contoh civitas akademika yang lain. 

d) Berdisiplin tinggi dan selalu mematuhi kode etik guru. 

e) Memiliki kemampuan penalaran dan ketajaman berfikir ilmiah 

yang tinggi. 

f) Memiliki kesadaran yang tinggi di dalam bekerja yang didasari 

oleh niat beribadah dan slalu berupaya meningkatkan kualitas 

pribadi. 

g) Berwawasan luas dan bijak dalam menghadapi dan menyelesaikan 

masalah. 

b. Keadaan Siswa 

Selain keadaan guru, yang menjadi hal penting bagi keberhasilan 

proses pendidikan lainnya yakni siswa. Hadirnya siswa dalam proses 

pendidikan adalah hal mutlak. Hal ini karena, selain siswa menjadi 

generasi muda penerus bangsa, melalui sarana pendidikan itulah siswa 

dapat meningkatkan taraf hidupnya sebagai manusia dalam kehidupannya  

baik dimata sesama manusia itu sendiri dan terlebih lagi dihadapan Tuhan 
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YME. Keadaan siswa di Madrasah Diniyah Ainul Ma‟rifat Pondok 

Pesantren Ainul Ulum pada bulan April secara keseluruhan adalah 208 

siswa, dengan rincian 151 siswa Madin Ula dan 57 Madin Wusto. 

Adapun untuk melihat lebih jelas dan rinci adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Jumlah siswa Madin Ula Pulung Ponorogo 

NO KELAS Jumlah Siswa JUMLAH 

L P  

1 I A 10 17 27 

2 I B 10 14 24 

3 I C 4 8 12 

4 II A 9 18 27 

5 II B 7 9 16 

6 III A 10 12 22 

7 III B 5 18 23 

JUMLAH 151 

 

Tabel 4.2 

Jumlah siswa Madin Wusto Pulung Ponorogo 

No. Kelas  

Jumlah Siswa 
Jumlah 

Siswa L P 

1  IV 9 18 27 

2  V 1 4 5 

3 VI 5 17 22 

Jumlah 54 
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9. Tata Tertib Madrasah Diniyah Ainul Ma’rifat 

a. Tata Tertip Umum 

1) Santri Madin Ainul Ma‟rifat wajib menaati agama dan 

mengamalkannya. 

2) Taat kepada peraturan madrasah, berdisiplin dan beljar dengan penuh 

tanggung jawab dan keikhlasan. 

3) Santri Madin AM wajib memelihara kebersian, kerapian, dan 

berpakaian yang pantas sesuai dengan norma-norma agama dan 

susila. 

4) Santri Madin AM tidak diperkenankan membawa, membaca, 

mempertontonkan buku, majalah, gambar, vidieo, dan atau media lain 

yang bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan. 

5) Santri Madin AM wajib menjaga nama baik Madrasah/almamater. 

6) Santri Madin AM wajib mengikuti pelajaran secara aktif dan efektif 

sesuai dengan jadwal  pelajaran yang telah ditetapkan. 

7) Santri Madin AM wajib menjaga ketertiban  dan ketenagan selama 

Proses Belajar Mengajar (PMB)
86

 

b. Tata Tertib khusus 

1) Proses Belajar Mengajar (PBM) 
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a) Santri Madin AM wajib hadir di kelas 10 menit sebelum pelajaran 

dimulai untuk melaksanakan muhafadhah bersama-sama sesuai 

dengn pelajaran masing-masing. 

b) Setelah proses belajar mengajar berakhir, santri wajib berdo‟a 

(dengan Do‟a Kaffaratul Majlis). 

c) Tanpa seizin ustadz/dzah, selama PBM santri tidak diperkenankan 

meninggalkan kelas semisaluntuk menerima tamu dan lain-lain. 

d) Santri/ketua kelas wajib melaporkan kepada guru piket/staf kantor 

bila terdapat jam kosong.
87

 

2) Kehadiran, Perizinan dan Mangkir 

a) Kehadiran komulatif santri harus mencapai minimal 75% per-

semester dari hari efektif PBM. 

b) Santri yang terlambat datang harus mndapatkan izin dari 

ustadz/dzah pengampu sebelum mengikuti PBM. 

c) Santri yang karena alasan  tertentu (sakit, dll), tidak bisa masuk 

kelas, harus membeli surat izin (@ Rp. 1000,-) yang ditanda 

tangani oleh Kepala Madrasah atau petugas lainnya yang ditunjuk.   

d) Santri yang tidak masuk lebih dari 3 hari karena alasan sakit harus 

menyertakan surat keterangan sakit dari dokter/ pukesmas/ rumah 

sakit/ klinik. 
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e) Santri yang tidak mengikuti pelajaran 5 hari berturut-turut 

dianggap telah mangkir dan akan dikenai sanksi.
88

 

3) Seragam madrasah dan Penampilan 

a) Santri wajib memakai seragam yang menutupi aurat 

b) Model busana harus disesuaaikan dengan ketentuan seragam yang 

berlaku. 

c) Untuk hari senin, rabu, dan sabtu, semua santri wajib 

mengenaakan seragam Madin. Adapun selain ketiga hari tersebut, 

semua santri mengenakan busana muslim/mah. 

d) Khusus bagi santri putra : 

1) Wajib mengenakaan sarung, baju lengan panjang, dan kopyah. 

2) Dilarang berambut gondrong, memakai anting-anting dan 

asesoris lainya. 

e) Khusus bagi santri putri : 

1) Wajib mengenakan baju muslimah yang sopan 

2) Dilarang memakai perhiasan dan make up secara berlebihan 

4) Kebersihan lingkungaan 

a) Santi harus menjaga kebersihaan dan kerapian lingkungaan 

dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. 

b) Santri tidak boleh mencorat-coret sarana dan prasarana madrasah 

yang ada.
89
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c. Sanksi-saksi 

1) Peringatan baik secara lisan maupun tertulis 

2) Skorsing (tidak diperkenankan mengikuti PBM dalam jangka waktu 

tertentu dan harus masuk dalam klinik moral), jika: 

a) Terlibat dalam perkelahian 

b) Terlibat tindak kriminalitas 

c) Terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras dan 

narkoba 

d) Mencemarkan nama baik almamater 

3) Jika setelah diskorsing dan mnjalani klinik moral masih melakukan 

pelanggaraan berat, maka santri yang bersangkutan akan dikeluarkan 

dari madrasah dengan meminta pertimbangan kepada pengasuh 

pondok terlenbih dahulu
90

.  

 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data Tentang Kategori Kepribadian Santri Madin Wusto 

Ainul Ma’rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun 

Ajaran 2014/2015 

Deskripsi data tentang skor kepribadian santri Madin Wusto Ainul 

Ma‟rifat Pulung Ponorogo diperoleh dari angka angket yang di distribusikan 
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kepada para responden (responden yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah 54 santri. Adapun untuk skor jawaban angket tersebut adalah berupa 

angka-angka yang diinterpretasikan sehingga mudah dipahami.  

Sistem penskoran dalam pengambilan data angket yaitu dengan 

menggunakan skala likert  dengan menggunakan ketentuan pernyataan 

positif dan negatif, yang penyekoranya adalah: 

 

Jawaban Gredasi positif Gradasi negatif 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang-kadang 2 3 

Tidak pernah 1 4 

 

Item angket yang disebarkan berdasarkan kisi-kisi instrumen 

pengumpul data dapat dilihat pada lampiran 18 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Kisi-Kisi Instrumen Kepribadian Santri   

di Madin Wusto Ainul Ma’rifat Pulung Ponorogo 

 

Variabel  

X1 
Indikator  

Positif  Negatif  Jumlah 

Item 

Soal 

Kepribadian  a. Kemandirian 1,2,4 3 4 

 

b. Menerima 

tanggung jawab 

5,6, 7 
3 

c. Dapat mengontrol 

emosi 

8,9  
2 
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d. Penerimaan sosial 10   2 

e. Mampu menilai 

diri secara 

realistic 

11,12,1

4 

13 

4 

f. Mampu menilai 

situasi secara 

realistic 

15,16  

2 

g. Mampu menilai 

prestasi yang 

diperoleh secara 

realistic  

17,19 18 

3 

 

h. Berorientasi 

tujuan 

20,21,2

2,23 

 

4 

i. Berorientasi 

keluar 

24  
1 

j. Memiliki filsafat 

hidup 

25,26  
2 

k. Berbahagia  27,28  2 

 

Penyebaran variabel dalam tabel di atas merupakan dasar dari 

pernyataan yang ada dalam angket untuk variabel X1. Dari hasil 

pengumpulan data tersebut, maka dapat dilihat bahwa skor kepribadian  

santri adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Skor Jawaban Angket Kepribadian Santri   

di Madin Wusto Ainul Ma’rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung 

Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 

 

No Skor  Angket Frekuensi (F) Prosentase 

1 105 1 1.90% 

2 101 2 3.70% 

3 100 5 9.30% 

4 99 3 5.60% 

5 98 4 7.40% 
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6 97 1 1.90% 

7 96 1 1.90% 

8 95 3 5.60% 

9 93 2 3.70% 

10 92 2 3.70% 

11 91 5 9.30% 

12 90 8 15% 

13 89 4 7.40% 

14 88 1 1.90% 

15 87 2 3.70% 

16 84 3 5.60% 

17 81 1 1.90% 

18 79 1 1.90% 

19 78 1 1.90% 

20 76 2 3.70% 

21 74 1 1.90% 

22 69 1 1.90% 

Jumlah 54 100% 

 

Dari  tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki 

skor tertinggi (105) terdapat 1 santri dan yang memiliki skor terendah (69) 

terdapat 1 santri. Rata-rata Kepribadian Santri di Madin Wusto Ainul 

Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 

2014/2015 berkisar pada skor 84-98. 

 

2. Deskripsi Data tentang Kategori Lingkungan Sekolah Santri di Madin 

Wusto Ainul Ma’rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo 

Tahun Ajaran 2014/2015 

Deskripsi data tentang skor Kondisi Lingkungan Sekolah Santri di Madin 

Wusto Ainul Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun 

Ajaran 2014/2015 didapat dari angka kuesioner (angket) yang didistribusikan 
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kepada para responden (responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 54 

santri). Adapun untuk skor jawaban angket tersebut adalah berupa angka-angka 

yang diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. 

Sistem penskoran dalam pengambilan data angket yaitu dengan 

menggunakan skala likert  dengan menggunakan ketentuan pernyataan positif dan 

negatif, yang penyekoranya adalah: 

 

Jawaban Gredasi positif Gradasi negative 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang-kadang 2 3 

Tidak pernah 1 4 

 

Item kuesioner (angket) yang disebarkan berdasarkan kisi-kisi yang dapat 

dilihat pada lampiran 18 instrumen pengumpul data sebagai berikut: 

 

Tabel 4.5 

Kisi-Kisi Instrumen Lingkungan Sekolah Santri di Madin Wusto Ainul 

Ma’rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 

2014/2015 

Variabel  

X2 

Item Penyebaran 

Variabel 

Positif  Negatif  Jumlah 

Item 

Soal 

Lingkungan 

Sekolah 

a. Metode mengajar 

Guru 

1,2,3  
3 

 b. Relasi siswa dengan 

siswa 

4,5,6,7  4 
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c. Alat pelajaran 8,9  2 

d. Keadaan gedung 10,11,1

2 

 
3 

e. Kurikulum 13,14,1

5,16 

 
4 

f. Relasi guru dan staf 

dengan siswa 

 

 

17,18,1

9,20 

 

4 

 

g. Waktu sekolah 

21,22,2

4 

23 
4 

h. Disiplin sekola 25,26,2

7 

 
3 

 

Penyebaran variabel dalam tabel di atas merupakan dasar dari pernyataan 

yang ada dalam angket untuk variabel X2. Dari hasil pengumpulan data tersebut, 

maka dapat dilihat bahwa skor lingkungan sekolah adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Skor Jawaban Angket Lingkungan Sekolah Santri di Madin Wusto Ainul 

Ma’rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 

2014/2015 

No. 

Lingkungan 

Sekolah Frekuensi Presentase 

1 98 1 1.85% 

2 95 3 5.56% 

3 94 2 3.7% 

4 93 1 1.85% 

5 92 12 22.2% 

6 91 1 1.85% 

7 89 2 3.7% 

8 87 1 1.85% 

9 86 2 3.7% 

10 85 1 1.85% 

11 84 1 1.85% 
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12 83 1 1.85% 

13 82 1 1.85% 

14 81 1 1.85% 

15 80 3 5.56% 

16 79 4 7.41% 

17 77 2 3.7% 

18 76 4 7.41% 

19 75 2 3.7% 

20 74 2 3.7% 

21 72 3 5.56% 

22 71 1 1.85% 

23 66 2 3.7% 

24 64 1 1.85% 

  Jumlah 54 100% 

  

Dari  tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki skor 

tertinggi (98) hanya 1 santri dan yang memiliki skor terendah (64) terdapat 1 

santri. Lingkungan Sekolah Santri di Madin Wusto Ainul Ma‟rifat Pondok 

Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 berkisar pada 

skor 75 - 92. 

 

3. Deskripsi Data tentang Kategori Tingkah Laku Santri di Madin Wusto 

Ainul Ma’rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun 

Ajaran 2014/2015 

 Deskripsi data tentang skor Kondisi Tingkah Laku Santri di Madin Wusto 

Ainul Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 

2014/2015 didapat dari angka kuesioner (angket) yang didistribusikan kepada 

para responden (responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 54 santri). 
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Adapun untuk skor jawaban angket tersebut adalah berupa angka-angka yang 

diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. 

Sistem penskoran dalam pengambilan data angket yaitu dengan 

menggunakan skala likert  dengan menggunakan ketentuan pernyataan positif dan 

negatif, yang penyekoranya adalah: 

 

Jawaban Gredasi positif Gradasi negative 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang-kadang 2 3 

Tidak pernah 1 4 

 

Item kuesioner (angket) yang disebarkan berdasarkan kisi-kisi yang dapat 

dilihat pada lampiran 18 instrumen pengumpul data sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Kisi-Kisi Instrumen Lingkungan Sekolah Santri di Madin Wusto 

Ainul Ma’rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo 

 Tahun Ajaran 2014/2015 

Variabel  

Y 

Item Penyebaran 

Variabel 

Positif  Negatif  Jumlah  

Item Soal 

Tingkah 

laku 

a. Marah  1,2,3 
3 

 

b. Sombong   4,5 2 

c. Mencuri  7 6 2 

d. Tawakal 8,9,10,11  4 

e.  Berbakti kepada 

orang tua 

12,13,14,15  
4 

f. Qona‟ah 16,17,19,20 18 5 

g. Sabar  21,22,23 24 4 

h. Dongkol  25 1 

i. Dengki  26,27 27 3 
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Tabel 4.8 

Skor Jawaban Angket Tingkah Laku Santri di Madin Wusto Ainul Ma’rifat 

Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 

No. 
Tingkah 

laku 
Frekuensi Presentase 

1 105 1 1.85% 

2 101 2 3.7% 

3 100 1 1.85% 

4 98 11 20.4% 

5 97 3 5.56% 

6 96 5 9.26% 

7 94 5 9.26% 

8 93 2 3.7% 

9 92 1 1.85% 

10 91 2 3.7% 

11 90 3 5.56% 

12 89 2 3.7% 

13 87 3 5.56% 

14 86 1 1.85% 

15 85 2 3.7% 

16 83 2 3.7% 

17 81 1 1.85% 

18 79 1 1.85% 

19 77 1 1.85% 

20 75 1 1.85% 

21 74 1 1.85% 

22 73 1 1.85% 

23 71 1 1.85% 

24 70 1 1.85% 

Jumlah 54 100% 

 

Dari  tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki skor 

tertinggi (105) hanya 1 santri dan yang memiliki skor terendah (70) terdapat 1 

santri. Rata-rata Skor Kondisi Tingkah Laku Santri di Madin Wusto Ainul 
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Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 

2014/2015 berkisar pada skor 83-99. 

C. Analisis Data  

1. Kategori Kepribadian Santri Madin Wusto Ainul Ma’rifat Pondok 

Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 

Untuk mengetahui kepribadian santri, maka perlu ada peringkingan 

skor dari data yang sudah dikumpulkan. Perangkingan ini menggunakan 

penyusunan kedudukan atas tiga rangking. Patokan untuk menentukan 

rangking atas, rangking tengah, dan rangking bawah adalah sebagai berikut:
91

 

Mean + 1 SD 

Atas 

Tengah 

Mean – 1 SD 
Bawah 

 

Namun, sebelum itu, peneliti harus menghitung nilai mean dan standar 

deviasi data kepribadian santri sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

 Distribusi Frekuensi dan Perhitungan Rata-rata (Mean) pada Data 

Kepribadian Santri di Madin Wusto Ainul Ma’rifat Pondok Pesantren 

Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 

x₁ F f.x₁ x₁² f.x₁² 

105 1 105 11025 11025 

101 2 202 10201 20402 

100 5 500 10000 50000 

99 3 297 9801 29403 

98 4 392 9604 38416 

97 1 97 9409 9409 
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96 1 96 9216 9216 

95 3 285 9025 27075 

93 2 186 8649 17298 

92 2 184 8464 16928 

91 5 455 8281 41405 

90 8 720 8100 64800 

89 4 356 7921 31684 

88 1 88 7744 7744 

87 2 174 7569 15138 

84 3 252 7056 21168 

81 1 81 6561 6561 

79 1 79 6241 6241 

78 1 78 6084 6084 

76 2 152 5776 11552 

74 1 74 5476 5476 

69 1 69 4761 4761 

Total  ∑f =54 

∑ 

fx₁=4922 

∑ 

x₁²=176964 

∑ fx₁² 
=451786 

 

𝑀𝑥1  =  
  𝑓𝑥₁

𝑁
  

=  
4922

54
 

=  91.14814815 

𝑆𝐷𝑥1 =  
  𝑓𝑥1²

𝑁
−  

 𝑓𝑥₁

𝑁
 ² 

=  
451786

54
−  91.14814815 ² 

=  8366.407407 − 8307.984911 

=  58.42249657 

= 7,643461033 

Penghitungan ranking adalah sebagai berikut: 

Nilai atas =  Mean  +  1 SD 

  =   91.14814815 + 1 ×   7,643461033 
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  =   98.79175848 

  =   99 (dibulatkan) 

Jadi interval nilai atas  =  99 - 105 

Nilai bawah =  Mean - 1 SD 

  =  69,11904762 − 1 ×   6,783060396 

  =  83.50453782 

  =  83 (dibulatkan) 

Jadi interval nilai bawah =69 –83  

Untuk menentukan nilai tengah diambil dari skor antara nilai atas dan 

nilai bawah yaitu 84 – 98. Dari perangkingan di atas, maka dapat diketahui 

bahwa rata-rata Kepribadian Santri Madin Wusto Ainul Ma‟rifat Pondok 

Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.10  

Kategori Kepribadian Santri Madin Wusto Ainul Ma’rifat Pondok 

Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 

 

No Interval Kategori Frekuensi (F) Prosentase 

1 99 – 105 Baik 11 20,37  % 

2 84 – 98 Cukup 36 66,67  % 

3 69 – 83 Kurang 7 12,96  % 

 Total  54  100   % 

 

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa 11 dari 54 responden 

dinyatakan memiliki kepribadian dengan kategori baik. 36 dari 54 responden 

dinyatakan memilki kepribadian dengan kategori cukup. Sedangkan sisanya 

yakni 7 dari 54 responden dinyatakan memiliki kepribadian dengan kategori 

kurang. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa santri Kepribadian 
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Santri Madin Wusto Ainul Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung 

Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 memiliki kepribadian yang cukup. 

2. Kategori Lingkungan Sekolah Santri di Madin Wusto Ainul Ma’rifat 

Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 

2014/2015 

Untuk mengetahui lingkungan sekolah santri, maka perlu ada 

peringkingan skor dari data yang sudah dikumpulkan. Perangkingan ini 

menggunakan penyusunan kedudukan atas tiga rangking. Patokan untuk 

menentukan rangking atas, rangking tengah, dan rangking bawah adalah 

sebagai berikut:
92

 

Mean + 1 SD 
Atas 

Tengah 

Mean – 1 SD 
Bawah 

 

Namun, sebelum itu, peneliti harus menghitung nilai mean dan 

standar deviasi data lingkungan sekolah sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Distribusi Frekuensi dan Perhitungan Rata-rata (Mean) pada Data 

Lingkungan Sekolah Santri di Madin Wusto Ainul Ma’rifat Pondok 

Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 

 

X2 F f.x2 X2² f.x2² 

98 1 98 9604 9604 

95 3 285 9025 27075 

94 2 188 8836 17672 
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 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 449. 



77 
 

 

93 1 93 8649 8649 

92 12 1104 8464 101568 

91 1 91 8281 8281 

89 2 178 7921 15842 

87 1 87 7569 7569 

86 2 172 7396 14792 

85 1 85 7225 7225 

84 1 84 7056 7056 

83 1 83 6889 6889 

82 1 82 6724 6724 

81 1 81 6561 6561 

80 3 240 6400 19200 

79 4 316 6241 24964 

77 2 154 5929 11858 

76 4 304 5776 23104 

75 2 150 5625 11250 

74 2 148 5476 10952 

72 3 216 5184 15552 

71 1 71 5041 5041 

66 2 132 4356 8712 

64 1 64 4096 4096 

Total  54 4506 164324 380236 

 

𝑀𝑥₂  =  
  𝑓𝑥₂

𝑁
  

=  
4506

54
 

=  83.44444444 

𝑆𝐷𝑥₂ =  
  𝑓𝑥₂²

𝑁
−  

 𝑓𝑥₂
𝑁

 ² 

=  
380236

54
−  83.44444444 ² 

=  7041.407407 − 6962.975309 

=  78.43209877 

= 8.856189856 
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Penghitungan ranking adalah sebagai berikut: 

Nilai atas =  Mean  +  1 SD 

  =   83,44444444 + 1 × 8.856189856 

  =   92.3006343 

  =   93 

Jadi interval nilai atas  =  93 - 98 

Nilai bawah =  Mean - 1 SD 

  =  83,44444444 − 1 × 8.856189856 

  =  74.58825459 

  =  74 

Jadi interval nilai bawah =64  – 74 

Untuk menentukan nilai tengah diambil dari skor antara nilai atas dan 

nilai bawah yaitu 75 – 93. Dari perangkingan di atas, maka dapat diketahui 

bahwa rata-rata Lingkungan Sekolah Santri di Madin Wusto Ainul Ma‟rifat 

Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Kategori Kondisi Lingkungan Sekolah Santri di Madin Wusto 

Ainul Ma’rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun 

Ajaran 2014/2015 

No Interval Kategori Frekuensi (F) Prosentase 

1 93 – 98 Baik 7 12,96  % 

2 75 – 92 Cukup 38 70, 37 % 

3 64 – 74 Kurang  9 16,67  % 

TOTAL 54 100  %  

 

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa 7 dari 54  responden 

dinyatakan memiliki kondisi lingkungan sekolah dengan kategori baik. 38 
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dari 54 responden dinyatakan memilki kondisi lingkungan sekolah dengan 

kategori cukup. Sedangkan sisanya yakni 9 dari 54  responden dinyatakan 

memiliki kondisi lingkungan sekolah dengan kategori kurang. Oleh karena 

itu, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi Lingkungan Sekolah Santri di 

Madin Wusto Ainul Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung 

Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 memiliki kondisi lingkungan 

sekolahyang cukup. 

3. Kategori Tingkah Laku Santri di Madin Wusto Ainul Ma’rifat Pondok 

Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 

Untuk mengetahui kondisi tingkah laku santri, maka perlu ada 

peringkingan skor dari data yang sudah dikumpulkan. Perangkingan ini 

menggunakan penyusunan kedudukan atas tiga rangking. Patokan untuk 

menentukan rangking atas, rangking tengah, dan rangking bawah adalah 

sebagai berikut:
93

 

Mean + 1 SD 
Atas 

Tengah 

Mean – 1 SD 
Bawah 

 

Namun, sebelum itu, peneliti harus menghitung nilai mean dan 

standar deviasi data tingkah laku sebagai berikut: 
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 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 449. 
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Tabel 4.13 

Distribusi Frekuensi dan Perhitungan Rata-rata (Mean) pada Data 

Kondisi Tingkah Laku Santri di Madin Wusto Ainul Ma’rifat Pondok 

Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 

y F f.y y² f.y² 

105 1 105 11025 11025 

101 2 202 10201 20402 

100 1 100 10000 10000 

98 11 1078 9604 105644 

97 3 291 9409 28227 

96 5 480 9216 46080 

94 5 470 8836 44180 

93 2 186 8649 17298 

92 1 92 8464 8464 

91 2 182 8281 16562 

90 3 270 8100 24300 

89 2 178 7921 15842 

87 3 261 7569 22707 

86 1 86 7396 7396 

85 2 170 7225 14450 

83 2 166 6889 13778 

81 1 81 6561 6561 

79 1 79 6241 6241 

77 1 77 5929 5929 

75 1 75 5625 5625 

74 1 74 5476 5476 

73 1 73 5329 5329 

71 1 71 5041 5041 

70 1 70 4900 4900 

Total  54 4917 183887 451457 

 

𝑀𝑦 =  
  𝑓𝑦

𝑁
  

=  
4917

54
 

=  91.05555556 
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𝑆𝐷𝑦 =  
  𝑓𝑦²

𝑁
−  

 𝑓𝑦

𝑁
 ² 

=  
451457

54
−  91.05555556 ² 

=  8360.314815 − 8291.114198 

=  69.20061728 

= 8.318690839 

Penghitungan ranking adalah sebagai berikut: 

Nilai atas =  Mean  +  1 SD 

  =   91.05555556 +  1 × 8.318690839 

  =   99.37424639 

  =   100 

Jadi interval nilai atas  =  100 - 105 

Nilai bawah =  Mean - 1 SD 

  =  91.05555556 − 1 × 8.318690839 

  =  82.73686472 

  =  82 

Jadi interval nilai bawah = 70 – 82 

Untuk menentukan nilai tengah diambil dari skor antara nilai atas dan 

nilai bawah yaitu 83 – 99. Dari perangkingan di atas, maka dapat diketahui 

bahwa rata-rata Kondisi Tingkah Laku Santri di Madin Wusto Ainul Ma‟rifat 

Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.14 

Kategori Kondisi Tingkah Laku Santri di Madin Wusto Ainul 

Ma’rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun 

Ajaran 2014/2015 

No. Interval Kategori Frekuensi (F) Prosentase 

1 100 - 105 Baik 4 7,41  % 

2 83 – 99 Cukup 42 77,8  % 

3 70 – 82 Kurang  8 14,8  % 

      54   

 

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa 4 dari 54  responden 

dinyatakan memiliki tingkah laku dengan kategori baik. 42 dari 54  

responden dinyatakan memilki tingkah laku dengan kategori cukup. 

Sedangkan sisanya yakni 8 dari 54  responden dinyatakan memiliki tingkah 

laku dengan kategori kurang. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan 

bahwa santri di Madin Wusto Ainul Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum 

Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 memiliki tingkah laku yang 

cukup. 

4. Hubungan antara Kepribadian dan Lingkungan Sekolah terhadap 

Tingkah Laku Santri Madin Wusto Ainul Ma’rifat Pondok Pesantren 

Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 

Sebelum melakukan penghitungan untuk mengetahui hubungan antara 

Kepribadian dan Lingkungan Sekolah terhadap Tingkah Laku Santri Madin 

Wusto Ainul Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun 

Ajaran 2014/2015, maka dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah data dari setiap variabel yang diteliti itu 

normal atau tidak. Ada beberapa rumus yang dapat digunakan untuk menguji 
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normalitas data, yakni dengan uji kolmogorov-smirnov, lilieforsc, dan uji chi 

square. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Lilieforsc. 

Kemudian untuk hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Normalitas Data 

Variabel N 
Kriteria Pengujian Ho 

Keterangan 
L Maksimum 

L Tabel 

X1 
54 0.079 0.140 Data berdistribusi normal 

X2 
54 0.096 0.140 Data berdistribusi normal 

Y 54 0.129 0.140 Data berdistribusi normal 

 

Dari tabel di atas, kemudian dikonsultasikan dengan harga Ltabel nilai 

kritis uji Lilieforsc pada lampiran 19 dengan taraf signifikansi sebesar 1 %. 

Tabel Lilieforsc kepribadian dapat dilihat pada lampiran 20, lingkungan 

sekolah pada lampiran 21 dan tingkah laku pada lampiran 22. Dengan n = 54, 

maka 1,031 /  54 = 1,031 / 7,348469228 = 0,140301329 dibulatkan menjadi 

0,140 Dari konsultasi dengan L tabel diperoleh hasil bahwa masing-masing L 

maksimum lebih kecil daripada Ltabel, sehingga terima Ho yang berarti data 

tersebut berdistribusi normal.  

Untuk menjawab rumusan masalah keempat yakni mengetahui apakah 

terdapat hubungan antara Kepribadian dan Lingkungan Sekolah terhadap 

Tingkah Laku Santri Madin Wusto Ainul Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul 

Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015, maka peneliti terlebih 

dahulu menghitung hubungan antar setiap variabel. Setelah hasil setiap 
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penghitungan tersebut diperoleh, kemudian dilakukan pengujian 

kebenaran/kepalsuan dari hipotesa. Oleh karena itu, peneliti harus 

mengkonsultasikan hasil r hitung dengan r tabel  pada tabel Henry E. Garret pada 

lampiran 23, Namun sebelum itu, peneliti harus mencari derajad bebasnya 

(db) atau degress of freedomnya (df) dengan rumus  db =  n – nr, dimana db 

adalah derajad bebas,  n adalah  number of cases, dan  nr adalah banyaknya 

variabel yang dikorelasikan.
94

  

Dalam penelitian ini, n = 54  dan nr = 2, maka db = 54–2 =  52. Untuk 

db=52 tidak ada dalam tabel tersebut, maka nilai yang paling mendekati 

adalah 50.  Dengan harga “r” pada taraf signifikasi  sebesar 5 % , diperoleh 

harga r tabel sebesar 0,273. Adapun penghitungan setiap variabel adalah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis data tentang hubungan antara kepribadian (variabel x₁) 

terhadap tingkah laku (variabel y). Untuk itu diperlukan tabel penolong 

pada lampiran 24 yang kemudian dimasukkan ke dalam rumus sebagai 

berikut: 

𝑟 𝑋₁𝑌  =  
𝑛   𝑋₁𝑌 −    𝑋₁ ( 𝑌)

  𝑛. 𝑋₁2 −    𝑋₁ 2 [𝑛. 𝑌2 −    𝑌 2]
 

=  
54  450530 −   4922 (4917)

  54 .451786 −   4922 2 [54 . 451457 −   4917 2]
 

=  
24328620 −  24201474

   24396444 −  24226084  [24378678 −  24176889]
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 Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011), 106. 
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=  
127146

  170360  [201789]
 

=  
127146

 34376774040
 

=  
127146

185409,746345763
 

=  0,685756830511437 

𝑟 𝑋₁𝑌 =  0,686 

 

Dari perhitungan di atas, maka diperoleh harga r hitung = 0,663 dan 

r tabel 0,273, maka r hitung  > r tabel  yang artinya Ha diterima. Maka 

kesimpulannya adalah terdapat korelasi yang signifikan antara kepribdian 

dengan tingkah laku Santri Madin Wusto Ainul Ma‟rifat Pondok 

Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015. 

2. Menganalisis data tentang hubungan antara lingkungan sekolah (x₂) 

terhadap tingkah laku (y), diperlukan tabel penolong pada lampiran 25  

yang kemudian dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut: 

𝑟 𝑋₂𝑌  =  
𝑛   𝑋₂𝑌 −    𝑋₂ ( 𝑌)

  𝑛. 𝑋₂2 −    𝑋₂ 2 [𝑛. 𝑌2 −    𝑌 2]
 

=  
54  413310 −   4506 (4917)

  54 .380236 −   4506 2 [54 . 451457 −   4917 2]
 

=  
22318740 −  22156002

  20532744 −  20304036  [24378678 −  24176889]
 

=  
162738

  228708  [201789]
 

=  
162738

 46150758612
 

=  
162738

214827,276229067
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=  0,757529503965199 

𝑟 𝑋₂𝑌 =  0,758 

 

Dari perhitungan di atas, maka diperoleh harga r hitung = 0,758 dan 

r tabel 0,273, maka r hitung  > r tabel  yang artinya Ha diterima. Maka 

kesimpulannya adalah terdapat korelasi yang signifikan antara 

kepribadian dengan tingkah laku Santri Madin Wusto Ainul Ma‟rifat 

Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 

2014/2015. 

3. Menganalisis data tentang hubungan antara kepribadian (variabel x₁) 

dengan lingkungan sekolah (variabel x₂) diperlukan tabel penolong pada 

lampiran 26 yang kemudian dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut: 

𝑟 𝑋₁𝑋₂ =  
𝑛   𝑋₁𝑋₂ −    𝑋₁ ( 𝑋₂)

  𝑛. 𝑋₁2 −    𝑋₁ 2 [𝑛. 𝑋₂2 −    𝑋₂ 2]
 

=  
54  412592 −   4922 (4506)

  54.451786 −   4922 2 [54 . 380236 −   4506 2]
 

=  
22279968 −  22178532

  24396444 −  24226084  [20532744 −  20304036]
 

=  
101436

  170360  [228708]
 

=  
101436

 3896269488
 

=  
101436

197389,703074907
 

=  0,513886988124736 

𝑟 𝑋₁𝑋₂ =  0,514 
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Dari perhitungan di atas, maka diperoleh harga r hitung = 0,513 dan 

r tabel 0,273, maka r hitung  > r tabel  yang artinya Ha diterima. Kesimpulannya 

adalah terdapat korelasi yang signifikan antara kepribadian dengan 

lingkungan sekolah Santri Madin Wusto Ainul Ma‟rifat Pondok 

Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015. 

Langkah selanjutnya yaitu hasil analisa di atas dimasukkan ke 

dalam rumus korelasi ganda diperlukan tabel penolong pada lampiran 27 

untuk menjawab rumusan masalah ke empat. Adapun penghitungannya 

adalah sebagai berikut : 

𝑅𝑌𝑋₁𝑋₂ =   
𝑟𝑦𝑥1  ² + 𝑟𝑦𝑥2  ² − 2 𝑟𝑦𝑥1  𝑟𝑦𝑥2  𝑟𝑥1𝑥2  

1 −  𝑟𝑥1𝑥2  ²
 

=  
 0,6857568301 2 + (0,757529504)² − 2  0,685756830 (0,757529504)(0,5138869)

1 −  (0,513886988)²
 

=   
0,470278162 + 0,573850949 − 2 0,266954496 

1 −  0,264079836
 

=   
1,044129111 − 0,533908992

0,735920164
 

=   
0,510220119

0,735920164
 

=   0,693309062 

=  0,832651825 

=  0,833 

 

Dari perhitungan di atas, maka diperoleh harga r hitung = 0,833 dan 

r tabel 0,273, maka r hitung  > r tabel  yang artinya Ha diterima. Kesimpulannya 

adalah terdapat korelasi yang signifikan antara kepribadian dan 
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lingkungan sekolah terhadap tingkah laku Santri Madin Wusto Ainul 

Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 

2014/2015. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengujian signifikansi 

terhadap hasil di atas dengan menghitung F hitung sebagai berikut: 

Fhitung   =   
𝑅²

𝑘
(1−𝑅2)

(𝑛−𝑘−1

 

=   

(0,832651825 )²

2
(1−(0,832651825 )²

(54−2−1)

 

=   

(0,693309061 )

2
1−0,693309061

51

 

=   
0,34665453
0,306690939

51

 

=   
0,34665453

0,006013547
 

Fhitung  =   57,6456004 

Fhitung   =   57,645 

 

Dari hasil di atas, kemudian dibandingkan dengan harga F tabel, 

dengan dk pembilang = k dan dk penyebut = (n-k-1). Jadi dk pembilang = 

2 dan dk penyebut = 54 – 2 – 1 = 53. Oleh karena dk penyebut/df = 53 

tidak ada dalam tabel tersebut, maka nilai yang paling mendekati adalah 

55 pada lampiran 28. Dengan taraf kesalahan 5 %, maka harga F tabel 

sebesar 3,17. Harga F hitung = 57,645 > F tabel = 3,17, yang artinya Ho 

ditolak. Jadi kesimpulan dari semua pernyataan di atas adalah koefisien 

korelasi ganda yang ditemukan adalah signifikan atau dapat diberlakukan 

untuk populasi dimana sampel tersebut diambil. Dengan kata lain terdapat 

korelasi yang signifikan antara kepribadian lingkungan sekolah terhadap 
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tingkah laku santri Madin Wusto Ainul Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul 

Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015. 

D. Pembahasan dan Interpretasi 

1. Kepribadian 

Terdapat 11 (20,37%) dari 54 responden dinyatakan memiliki 

kepribadian dengan kategori baik. 36 (66,67%) dari 54 responden dinyatakan 

memilki kepribadian dengan kategori cukup. Sedangkan sisanya yakni 7 

(12,96%) dari 54 responden dinyatakan memiliki kepribadian dengan kategori 

kurang. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa santri Kepribadian 

Santri Madin Wusto Ainul Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung 

Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 memiliki kepribadian yang cukup. Untuk 

pengkategorian kepribadian santri pada lampiran 29. 

2. Lingkungan sekolah 

Terdapat 7 (12,96%) dari 54 responden dinyatakan memiliki kondisi 

lingkungan sekolah dengan kategori baik. 38 (70,37%) dari 54 responden 

dinyatakan memilki kondisi lingkungan sekolah dengan kategori cukup. 

Sedangkan sisanya yakni 9 (16,67%) dari 54  responden dinyatakan memiliki 

kondisi lingkungan sekolah dengan kategori kurang. Oleh karena itu, maka 

dapat disimpulkan bahwa kondisi Lingkungan Sekolah Santri di Madin 

Wusto Ainul Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo 

Tahun Ajaran 2014/2015 memiliki kondisi lingkungan sekolahyang cukup. 

Untuk pengkategorian lingkungan sekolah pada lampiran 30. 
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3. Tingkah laku 

Terdapat 4 (7,41%) dari 54  responden dinyatakan memiliki tingkah laku 

dengan kategori baik. 42 (77,8%) dari 54  responden dinyatakan memilki 

tingkah laku dengan kategori cukup. Sedangkan sisanya yakni 8 (14,8%) dari 

54  responden dinyatakan memiliki tingkah laku dengan kategori kurang. 

Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa santri di Madin Wusto Ainul 

Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 

2014/2015 memiliki tingkah laku yang cukup. Untuk pengkategorian tingkah 

laku santri pada lampiran 31. 

4. Hubungan antara kepribadian dan lingkungan sekolah terhadap tingkah laku 

santri Madin Wusto Ainul Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung 

Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 

Diperoleh harga r hitung = 0,833 dan r tabel 0,273, maka r hitung  > r tabel  

yang artinya Ha diterima. Kesimpulannya adalah terdapat korelasi yang 

signifikan antara kepribadian dan lingkungan sekolah terhadap tingkah laku 

Santri Madin Wusto Ainul Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung 

Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015. Untuk dapat memberikan penafsiran 

terhadap koefesien korelasi yang ditemukan tersebut besar atau kecil, maka 

dapat berpedoman pada kerentuan yang tertera, sebagai berikut
95

: 

 

 

 

                                                           
95

 Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian(Bandung: Alfabeta,2013),231 
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Tabel 4.16 

Teknik Untuk Memberikan Interprestasi  Terhadap Koefesien 

korelasi 

Interval Koefesien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat kuat 

 

Dari harga r hitung = 0,833 pada tingkat hubungan sangat kuat. Jadi, 

tingkat hubungan antara kepribadian dan lingkungan sekolah terhadap 

tingkah laku santri Madin Wusto Ainul Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul 

Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 adalah sangat kuat. 

Untuk pengujian signifikansi diperoleh harga F tabel, dengan dk 

pembilang = k dan dk penyebut = (n-k-1). Jadi dk pembilang = 2 dan dk 

penyebut = 54 – 2 – 1 = 53. Oleh karena dk penyebut/df = 53 tidak ada dalam 

tabel tersebut, maka nilai yang paling mendekati adalah 55. Dengan taraf 

kesalahan 5 %, maka harga F tabel sebesar 3,17. Harga F hitung = 57,645 > F tabel 

= 3,17, yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi kesimpulan dari semua 

pernyataan di atas adalah koefisien korelasi ganda yang ditemukan adalah 
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signifikan atau dapat diberlakukan untuk populasi dimana sampel tersebut 

diambil. Dengan kata lain terdapat korelasi yang signifikan antara 

kepribadian lingkungan sekolah terhadap tingkah laku santri Madin Wusto 

Ainul Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun 

Ajaran 2014/2015. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian pembahasan penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan 

empat hal yang berkaitan dengan rumusan masalah: 

1. Kepribadian santri dalam kategori cukup. Hal ini dibuktikan dari analisis 

bahwa 11 (20,37%) dari 54 responden dinyatakan memiliki kepribadian 

dengan kategori baik. 36 (66,67%) dari 54 responden dinyatakan memilki 

kepribadian dengan kategori cukup. Sedangkan sisanya yakni 7 (12,96%) dari 

54 responden dinyatakan memiliki kepribadian santri dengan kategori kurang. 

Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa Kepribadian Santri Madin 

Wusto Ainul Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun 

Ajaran 2014/2015 memiliki kepribadian yang cukup.. 

2. Lingkungan sekolah santri dalam kategori cukup. Hal ini dibuktikan dari 

analisis bahwa 7 (12,96%) dari 54 responden dinyatakan memiliki kondisi 

lingkungan sekolah dengan kategori baik. 38 (70,37%) dari 54 responden 

dinyatakan memiliki kondisi lingkungan sekolah dengan kategori cukup. 

Sedangkan sisanya yakni 9 (16,67%) dari 54  responden dinyatakan memiliki 

kondisi lingkungan sekolah dengan kategori kurang. Oleh karena itu, maka 

dapat disimpulkan bahwa kondisi Lingkungan Sekolah Santri di Madin Wusto 

Ainul Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 

2014/2015 memiliki kondisi lingkungan sekolah yang cukup. 

92 
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3. Tingkah laku santri dalam kategori cukup. Hal ini dibuktikan dari analisis 

bahwa 4 (7,41%) dari 54  responden dinyatakan memiliki tingkah laku dengan 

kategori baik. 42 (77,8%) dari 54  responden dinyatakan memiliki tingkah 

laku dengan kategori cukup. Sedangkan sisanya yakni 8 (14,8%) dari 54  

responden dinyatakan memiliki tingkah laku dengan kategori kurang. Oleh 

karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa santri di Madin Wusto Ainul 

Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 

2014/2015 memiliki tingkah laku yang cukup. 

4. Dari harga r hitung = 0,833 pada tingkat hubungan sangat kuat. Jadi, tingkat 

hubungan antara kepribadian dan lingkungan sekolah terhadap tingkah laku 

santri Madin Wusto Ainul Ma‟rifat Pondok Pesantren Ainul Ulum Pulung 

Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 adalah sangat kuat.Untuk pengujian 

signifikasi  dalam  harga F tabel, Dengan taraf kesalahan 5 %, maka harga F 

tabel sebesar 3,17. Harga F hitung = 57,645 > F tabel = 3,17, yang artinya Ho 

ditolak dan Ha ditrima. Jadi kesimpulan dari semua pernyataan di atas adalah 

koefisien korelasi ganda yang ditemukan adalah signifikan atau dapat 

diberlakukan untuk populasi dimana sampel tersebut diambil. Dengan kata 

lain terdapat korelasi yang signifikan antara kepribadian lingkungan sekolah 

terhadap tingkah laku santri Madin Wusto Ainul Ma‟rifat Pondok Pesantren 

Ainul Ulum Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015. 
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B. Saran 

Pada akhir skripsi ini penilis memberikan saran kepada pihak-pihak 

sebagai berikut: 

1. Bagi Madrasah 

Diharapkan dapat mengambil kebijakan yang lebih baik dan 

memberikan banyak kesempatan pada santri untuk menumbuhkan tingkah 

laku yang baik dari segi kepribadian santri maupun lingkungan sekolah santri 

2. Bagi Guru  

Diharapkan lebih sensitife terhadap perkembangan anak didiknya dalam 

membimbing, mengarahkan, dan memberikan pengawasan serta lebih lekat 

dalam mendidik santri agar bertingkah laku yang baik dan sopan sebagai ciri 

khas santri 

3. Bagi Santri 

Hendaknya selalu memuliakan gurunya dengan cara menjaga tingkah 

laku dan sopan santun yang baik terhadap gurunya, lebih pandai memilih 

kondisi lingkungan sosial yang baik dan memecahkan masalah dalam hal 

belajar maupun kehidupan, baik sebagai pribadi yang mandiri, bermoral, 

maupun sebagai pribadi sosial. 


