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ABSTRAK 

Amirotul ‘Ishmah, Nisrina. 2019. Pengaruh Lingkungan 

Keluarga dan Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka 

terhadap Kepribadian Siswa kelas V di MI Ma’arif 

Polorejo Babadan Ponorogo. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Instritut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing  

Mukhlison Effendi, M.Ag. 

 

Kata Kunci: Lingkungan Keluarga, Ekstrakurikuler 

Pramuka, Kepribadian   

 

Sejak kecil, anak tumbuh dan berkembang dalam 

lingkungan keluarga. Keluarga memiliki peranan yang sangat 

penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Begitu 

juga dengan kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang merupakan 

kegiatan di luar jam pelajaran sekolah yang merupakan tempat  

berproses anak guna mengembangkan potensi dan bakat siswa. 

Kegiatan pramuka juga mempunyai pengaruh terhadap 

kepribadian anak baik dalam berfikir, bersikap, maupun cara 

berperilaku. Anak yang rajin mengikuti pramuka akan 

mempunyai pribadi yang berbeda dibandingan dengan anak 

yang jarang atau bahkan tidak pernah mengikuti pramuka. 

Karena selama pramuka, siswa dituntut aktif, disiplin, kreatif, 

mandiri dan bertanggungjawab, dan dalam pramuka hal 

tersebut akan di aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. 

Namun, fakta dilapangan masih terdapat anak yang tidak 

mempunyai prilaku yang baik dan bahkan seperti sesuka hati 

melakukan hal-hal yang ia sukai tanpa berpikir bahwa perilaku 

yang ia kerjakan tidak baik. 

Berdasarkan kasus di atas penulis tertarik untuk 

meneliti tentang pengaruh lingkungan keluarga dan kegiatan 



 

ekstrakurikuler pramuka terhadap kepribadian siswa kelas V di 

MI Ma’arif Polorejo. Penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: (1) Adakah pengaruh lingkungan keluarga terhadap 

kepribadian siswa kelas V di MI Ma’arif Polorejo Babadan 

Ponorogo? (2) Adakah pengaruh kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka terhadap kepribadian siswa kelas V di MI Ma’arif 

Polorejo? (3) Adakah pengaruh lingkungan keluarga dan 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap kepribadian siswa 

kelas V di MI Ma’arif Polorejo? 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sampel 

dari penelitian ini adalah siswa kelas VA dan VB MI Ma’arif 

Polorejo yang berjumlah 49 siswa. Pengumpulan data 

dilakukan melalui angket. Analisis data menggunakan rumus 

regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Dari hasil 

penelitian ditemukan bahwa: (1) Ada pengaruh yang signifikan 

antara lingkungan keluarga terhadap kepribadian siswa kelas V 

di MI Ma’arif Polorejo, Babadan, Ponorogo. Besar 

pengaruhnya adalah 13,1%,(2) Ada pengaruh yang signifikan 

antara kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap kepribadian 

siswa kelas V di MI Ma’arif Polorejo, Babadan, Ponorogo. 

Besar pengaruhnya adalah 26,2%,. (3) Ada pengaruh yang 

signifikan antara lingkungan keluarga dan kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka terhadap kepribadian siswa kelas V di 

MI Ma’arif Polorejo, Babadan, Ponorogo. Besar pengaruhnya 

adalah 30,8%. 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lingkungan berpengaruh besar terhadap anak, 

meliputi lingkungan yang baik ataupun lingkungan  

yang tidak baik.  Lebih-lebih lingkungan yang kurang 

baik akan mudah mempengaruhi anak terutama dalam 

hal kepribadian anak. Maka lingkungan keluarga 

sangatlah penting terhadap pengawasan anak supaya 

anak tidak mempunyai perilaku  menyimpang yang bisa 

menyebabkan kepribadian anak akan buruk. 

Keluarga merupakan unit yang terkecil yang 

memiliki peranan penting dan menjadi dasar bagi 

perkembangan psikososial anak dalam konteks sosial 

yang lebih luas. Untuk itu, dalam memahami 



 

perkembangan psikososial peserta didik perlu dipelajari 

bagaimana hubungan anak dengan keluarga.
1
 

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting 

dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Perawatan 

orang tua yang penuh kasih sayang dan Pendidikan 

tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun 

sosial budaya yang diberikannya merupakan faktor 

yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi 

pribadi dan anggota masyarakat yang sehat.
2
 

Selain dari lingkungan keluarga, anak juga perlu 

mendapatkan sebuah Pendidikan di sekolah. Karena, 

Pendidikan di sekolah juga sangat penting untuk anak 

terutama untuk masa depan anak. Sekolah mengajarkan 

banyak ilmu pengetahuan yang dapat mengasah 

pengetahuan anak yang semula belum mengetahui 

                                                           
1
 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2010), 219-220.  
2
 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014),37 



 

setelah mendapatkan Pendidikan di sekolah anak lebih 

mengetahui. Selain Pendidikan sekolah anak juga perlu 

mendapatkan pendidikan tambahan. Pendidikan 

tambahan yang dimaksudkan adalah pendidikan yang 

didapatkan dari kegiatan ekstrakurikuler. 

Pengertian ekstrakurikuler menurut kamus besar 

bahasa Indonesia yaitu:”suatu kegiatan yang berada di 

luar program yang tertulis di dalam kurikulum seperti 

latihan kepemimpinan dan pembinaan siswa”. Kegiatan 

ekstrakurikuler sendiri dilaksanakan diluar jam 

pelajaran wajib. Kegiatan ini memberi keleluasaan 

waktu dan memberikan kebebasan pada siswa, terutama 

dalam menentukan jenis kegiatan yang sesuai dengan 

bakat serta minat mereka.
3
 

Salah satu program sekolah yang dapat 

menumbuh kembangkan keterampilan dan kedisiplinan 

siswa menurut peneliti adalah melalui ekstrakurikuler 

                                                           
3
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2002).  



 

kepramukaan. Menurut Aqib kegiatan ekstrakurikuler 

bertujuan untuk mendukung dan mengembangkan 

kompetensi akademik, bakat, minat, dan kepribadian 

maupun karakter. Ekstrakurikuler kepramukaan 

merupakan ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh para 

siswa.
4
 Kegiatan esktrakurikuler juga dapat membentuk 

kepribadian anak menjadi lebih baik lagi. 

 Kepribadian merupakan keseluruhan kebiasaan-

kebiasaan yang mencerminkan sifat penyesuaian 

individu yang bersangkutan terhadap lingkungannya.
5
 

Kepribadian tidak menunjukkan jenis suatu aktivitas, 

seperti berbicara, mengingat, berpikir, tetapi seorang 

individu dapat menampakkan kepribadiannya dalam 

cara-cara ia melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.
6
  

                                                           
4 Zainal Aqib, Pendidikan Karakter di Sekolah Membangun 

Karakter dan Kepribadian Anak. (Bandung: Yrama Widya, 2012), 59. 
5
  Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Umum dengan Perspektif Baru 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,  2012),  33 
6
 Ibid, 34 



 

Kepribadian tiap anak pastinya berbeda. 

Kepribadian anak yang mendapatkan kasih sayang dari 

keluarga yang utuh juga akan berbeda dengan 

kepribadian anak yang mendapatkan kasih sayang dari 

keluarga yang tidak utuh (broken home). Begitu pula 

dengan kepribadian anak yang mau mengikuti 

Pendidikan di sekolah dengan baik juga akan berbeda 

dengan kepribadian anak yang mengikuti Pendidikan di 

sekolah dengan setengah hati atau bisa dikatakan 

malas-malasan.  

Selain itu kepribadian anak juga akan terlihat 

ketika anak mau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

yang ada di sekolahnya. Bisa diambil contoh yaitu 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka sekarang sudah diwajibkan 

untuk diikuti seluruh siswa di sekolah. Bahkan 

eksrtakurikuler pramuka masuk kedalam kurikulum 



 

pendidikan. Karena adanya ekstrakurikuler pramuka 

memberikan banyak manfaat terhadap siswa. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, peneliti 

tertarik untuk meneliti dan lebih mengetahui pengaruh 

dari lingkungan keluarga anak dan kegiatan 

eksrtakurikuler di sekolah terhadap kepribadian anak. 

Di mana peneliti mengadakan penelitian di MI Ma’arif 

Polorejo dengan judul “PENGARUH LINGKUNGAN 

KELUARGA DAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER 

PRAMUKA TERHADAP KERPIBADIAN SISWA KELAS 

V DI MI MA’ARIF POLOREJO BABADAN 

PONOROGO”. 

 

 

   

B. Batasan Masalah 

Banyak faktor atau variabel yang dapat ditindak 

lanjuti dalam penelitian ini. Namun, karena luasnya 



 

bidang cakupan dan agar tidak terjadi kerancauan 

dalam penelitian serta mengingat keterbatasan waktu, 

tenaga dan lain sebagainya, maka perlu adanya batasan 

masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Motivasi siswa untuk mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka sangatlah rendah dan 

kurangnya kepedulian keluarga terhadap pentingnya 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka”.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Adakah pengaruh lingkungan keluarga terhadap 

kepribadian siswa kelas V di MI Ma’arif Polorejo 

Babadan Ponorogo? 



 

2. Adakah pengaruh kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

terhadap kepribadian siswa kelas V di MI Ma’arif 

Polorejo Babadan Ponorogo? 

3. Adakah pengaruh lingkungan keluarga dan kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka terhadap kepribadian siswa 

kelas V di MI Ma’arif Polorejo Babadan Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

lingkungan keluarga terhadap kepribadian siswa 

kelas V di MI Ma’arif Polorejo Babadan Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka terhadap kepribadian siswa 

kelas V di MI Ma’arif Polorejo Babadan Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

lingkungan keluarga dan kegiatan ekstrakurikuler 



 

pramuka terhadap kepribadian siswa kelas V di MI 

Ma’arif Polorejo Babadan Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritik 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

konstribusi bagi perkembangan dalam bidang 

ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan. 

b. Dapat digunakan sebagai acuan dan bahan 

pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pihak sekolah 

   Adapun manfaat dari penelitian ini bagi sekolah 

adalah dapat dijadikan sumbangan pemikiran 

untuk mewujudkan kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka yang efektif. 

b. Bagi pendidik 



 

   Adapun manfaat dari penelitian ini bagi pendidik 

dapat dijadikan masukan untuk menjalankan 

tugasnya dengan baik yang berkaitan dengan 

kepribadian siswa. 

c. Bagi peneliti 

   Dengan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan kajian dan penunjang dalam 

mengembangkan pengetahuan penelitian yang 

berkaitan dengan topik tersebut serta untuk 

meningkatkan kualitas diri sebagai calon pendidik 

yang professional. 

 

d. Bagi siswa 

   Dengan hasil dari penelitian ini diharapkan siswa 

akan senantiasa meningkatkan kepribadian yang 

baik dalam kegiatan belajar mengajar serta dalam 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka.  



 

F.   Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian 

dan agar dapat dicerna secara runtut, diperlukan sebuah 

sistematika pembahasan. dalam laporan penelitian ini, 

peneliti mengelompokkan menjadi 5 bab yang masing-

masing bab terdiri dari sub-sub yang saling berkaitan 

satu sama lain. Sistematika dan pembahasan skripsi ini 

dirancang untuk diuraikan dengan sistematika sebagai 

berikut: 

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang berisi 

latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, berisi tentang landasan teori tentang 

pengelolaan kelas, kedisiplinan belajar siswa dan hasil 

belajar siswa, telaah hasil penelitian terdahulu serta 

kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. 



 

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang 

meliputi rancangan penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi dan sampel, instrumen 

pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data.  

Bab keempat, berisi temuan dan hasil penelitian 

yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, 

deskripsi data, analisis data (pengajuan hipotesis) serta 

pembahasan dan interpretasi. 

Bab kelima, merupakan penutup dari laporan 

penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil telaah terdahulu yang dilakukan penulis 

sebelumnya yang ada kaitannya dengan variabel yang 

diteliti antara lain: 

1. Telaah Lingkungan Keluarga 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Khuri’in Nur Hidayah, Jurusan Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan, IAIN Ponorogo, dengan 

judul Pengaruh Lingkungan Keluarga dan 

Lingkungan Sekolah terhadap Moral Siswa 

kelas V Mi Ma’arif Syuhada’ Ngunut Babadan 

Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017.  



 

Dari hasil penelitian yang dilakukan 

ditemukan: Lingkungan keluarga secara 

signifikan berpengaruh terhadap moral siswa, 

Lingkungan sekolah secara signifikan 

berpengaruh terhadap moral siswa, dan Moral 

siswa dapat dipengaruhi oleh lingkungan 

keluarga dan lingkungan sekolah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Khuri’in 

Nur Hidayah memiliki perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan diantaranya 

variabel Independent (  ) Lingkungan Sekolah 

dan variabel Dependent (Y) Moral Siswa. 

Sedangkan dalam penelitian ini (    

Ekstrakurikuler Pramuka dan (Y) Kepribadian 

siswa. Penelitian yang dilakukan oleh Khuri’in 

Nur Hidayah memiliki kesamaan dengan 

penelitian ini, yakni terdapat persamaan pada 



 

variabel Independent      yaitu sama-sama 

Lingkungan Keluarga. 

2. Telaah Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Desi Puspitasari, Jurusan 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan, IAIN Ponorogo, dengan 

judul Pengaruh Ekstrakurikuler Pramuka dan 

Kedisiplinan Siswa Terhadap Hasil Belajar 

Siswa Kelas VIII MTsN 6 Ponorogo.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan 

peneliti ditemukan: a) Ada pengaruh yang  tidak 

signifikan antara ekstrakurikuler pramuka 

terhadap hasil belajar siswa kelas VIII di MTs 

Negeri 6 Ponorogo. b) Ada pengaruh yang tidak 

signifikan antara kedisplinan siswa terhadap 

hasil belajar siswa kelas VIII di MTs Negeri 6 



 

Ponorogo. c) Ada pengaruh yang tidak 

signifikan antara ekstrakurikuler pramuka dan 

kedisiplinan siswa terhadap hasil belajar siswa 

kelas VIII di Mts Negeri 6 Ponorogo. 

Penelitian yang dilakukan oleh Desi 

Puspitasari memiliki perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan diantaranya 

variabel Independent      Ekstrakurikuler 

Pramuka (  ) Kedisiplinan Siswa dan variabel 

Dependent (Y) Hasil Belajar Siswa. Sedangkan 

dalam penelitian ini       Lingkungan Keluarga 

(     Ekstrakurikuler Pramuka dan (Y) 

Kepribadian siswa. Penelitian yang dilakukan 

oleh Desi Puspitasari memiliki kesamaan 

dengan penelitian ini, yakni terdapat persamaan 

pada variabel Independent yaitu Ekstrakurikuler 

Pramuka. 



 

3. Telaah Kepribadian Siswa 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Titin Rahayu, Program Studi 

Pendidikan Agama Islam, Jurusan Tarbiyah, 

STAIN Ponorogo, dengan judul Pengaruh 

Lingkungan Sosial dan Lingkungan Sekolah 

terhadap Kepribadian Siswa kelas X dan XI di 

MA Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo tahun 

ajaran 2015/2016.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan 

peneliti ditemukan: a) lingkungan sosial 

berpengaruh terhadap kepribadian siswa kelas X 

dan XI di MA Nurul Mujtahidin Mlarak 

Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016. b) 

lingkungan sekolah berpengaruh terhadap 

kepribadian siswa kelas X dan XI di MA Nurul 

Mujtahidin Mlarak Ponorogo tahun pelajaran 



 

2015/2016. c) lingkungan sosial dan lingkungan 

sekolah berpengaruh terhadap kepribadian siswa 

kelas X dan XI di MA Nurul Mujtahidin Mlarak 

Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016.  

Penelitian yang dilakukan oleh Titin 

Rahayu memiliki perbedaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan diantaranya variabel 

Independent      Lingkungan Sosial dan (  ) 

Lingkungan Sekolah. Sedangkan dalam 

penelitian ini      Lingkungan Keluarga dan 

(    Ekstrakurikuler Pramuka. Penelitian yang 

dilakukan oleh Titin Rahayu memiliki kesamaan 

dengan penelitian ini, yakni terdapat persamaan 

pada variabel Dependent     yaitu sama-sama 

Kepribadian Siswa. 

 

 



 

B. Landasan Teori 

1. Lingkungan Keluarga 

a. Pengertian Lingkungan Keluarga 

 Sertain (seorang ahli psikologi 

mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 

lingkungan adalah semua kondisi-kondisi 

dalam dunia ini yang dalam cara-cara tertentu 

mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan 

atau life processes. 
7
 

 Keluarga merupakan lingkungan yang 

pertama dan utama bagi perkembangan 

individu. Sejak kecil, anak tumbuh dan 

berkembang dalam lingkungan keluarga. 

Dalam hal ini, peranan orang tua menjadi 

amat sentral dan sangat besar pengaruhnya 

                                                           
7
 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), 28 



 

bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, 

baik secara langsung maupun tidak langsung.
8
  

 Adapun menurut Abu Ahmadi keluarga 

adalah wadah yang sangat penting diantara 

individu dan group, dan merupakan kelompok 

sosial yang pertama dimana anak-anak 

menjadi anggotanya. Dan keluargalah sudah 

barang tentu yang pertama-tama pula menjadi 

tempat untuk mengadakan sosialisasi 

kehidupan anak-anak. Ibu, ayah dan saudara-

saudaranya serta keluarga-keluarga yang lain 

adalah orang-orang yang pertama pula untuk 

mengajar pada anak-anak itu sebagaimana dia 

hidup dengan orang lain. Sampai anak-anak 

                                                           
8
 Mahmud, Psikologi Pendidikan (Bandung: CV Pustaka Setia. 

2010), 361-361 



 

memasuki sekolah, mereka itu menghabiskan 

seluruh waktunya di dalam unit keluarga.
9
 

 Bentuk atau pola keluarga, yaitu 1) 

Keluarga Batin/Inti (Nuclear Family), yang 

terdiri atas suami/ayah, istri/ibu, dan anak-

anak yang lahir dari pernikahan antara 

keduanya dan yang belum berkeluarga 

(termasuk anak tiri jika ada), 2) Keluarga Luas 

(Extended family), yang keanggotaannya tidak 

hanya meliputi suami, istri, dan anak-anak 

yang belum berkeluarga, tetapi juga termasuk 

kerabat lain yang biasanya tinggal dalam 

sebuah rumah tangga bersama, seperti mertua 

(orangtua suami/istri), adik, kakak ipar atau 

lainnya, bahkan mungkin pembantu rumah 

                                                           
9
 Abu Ahmadi, Munawar Sholeh, Psikologi Perkembangan 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1991),108 



 

tangga atau orang lain yang tinggal 

menumpang.
10

  

b. Peranan dan Fungsi Keluarga 

 Keluarga memiliki peranan yang sangat 

penting dalam upaya mengembangkan pribadi 

anak. Perawatan orangtua yang penuh kasih 

sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai 

kehidupan, baik agama maupun sosial budaya 

yang diberikannya merupakan faktor yang 

kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi 

pribadi dan anggota masyarakat yang sehat.  

 Keluarga juga dipandang sebagai 

institusi (Lembaga) yang dapat memenuhi 

kebutuhan insani (manusiawi), terutama 

kebutuhan bagi pengembangan 

                                                           
              

10
Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja,… 36 



 

kepribadiannya dan pengembangan ras 

manusia.
11

 

 Keluarga yang bahagia merupakan suatu 

hal yang sangat penting bagi perkembangan 

emosi para anggotanya (terutama anak). 

Kebahagiaan ini diperoleh apabila keluarga 

dapat memerankan fungsinya dengan baik. 

Fungsi dasar keluarga adalah memberikan rasa 

memiliki, rasa aman, kasih sayang, dan 

mengembangkan hubungan yang baik di 

antara anggota keluarga. Hubungan cinta 

kasih dalam keluarga tidak sebatas perasaan, 

akan tetapi juga menyangkut pemeliharaan, 

rasa tanggung jawab, perhatian, pemahaman, 

respek dan keinginan untuk 

menumbuhkembangkan anak yang 

dicintainya. Keluarga yang hubungan antar 
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anggotanya tidak harmonis, penuh konflik, 

atau gap communication dapat 

mengembangkan masalah-masalah kesehatan 

mental (mental illness) bagi anak.  

 Demi perkembangan dan pendidikan 

anak, keluarga harus melaksanakan fungsi-

fungsinya dengan baik dan seimbang. M.I. 

Soelaeman mengemukakan beberapa fungsi 

keluarga yaitu:
12

  

1) Fungsi Edukasi 

Fungsi ini berkaitan dengan keluarga 

sebagai wahana pendidikan anak 

khususnya dan pendidikan anggota 

keluarga lainnya. Fungsi ini tidak sekedar 

menyangkut pelaksanaannya, melainkan 

menyangkut penentuan dan pengukuhan 
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landasan yang mendasari upaya 

pendidikan, penyediaan sarananya, 

pengayaan wawasan, dan lain sebagainya 

yang berkaitan dengan upaya pendidikan 

keluarga. Keluarga sebagai wahana 

pendidikan pertama dan utama bagi anak-

anaknya agar menjadi manusia yang sehat, 

Tangguh, maju, dan mandiri, sesuai 

dengan tuntutan perkembangan waktu. 

 

2) Fungsi Sosialisasi 

Sosialisasi dapat diartikan belajar sosial, 

artinya anak mempelajari nilai-nilai sosial. 

Kehidupan anak dan dunianya merupakan 

suatu kehidupan dua dunia yang utuh, 

terpadu dan dihayati anak sebagai sesuatu 

kesatuan hidup di dunia. Keluarga 



 

merupakan lingkungan yang pertama kali 

memperkenalkan nilai-nilai sosial yang 

berlaku dalam kehidupan sosial yang lebih 

luas. Lingkungan keluarga bertugas tidak 

hanya mengembangkan individu yang 

memiliki kepribadian yang utuh, namun 

juga mempersiapkan sebagai masyarakat 

yang baik, berguna bagi kehidupan 

masyarakatnya. Keluarga menjadi 

penghubung anak dengan kehidupan 

sosial, dengan pembiasaan nilai-nilai 

norma-norma sosial yang berlaku dalam 

masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat 

berupa nilai-nilai kelompok, nilai 

keagamaan, dan nilai kemasyarakatan 

lainnya. Dalam keluargalah pertama kali 



 

berlangsung proses memanusiakan 

manusia. 

3) Fungsi Proteksi (Perlindungan) 

Dengan fungsi ini keluarga berfungsi 

sebagai tempat memperoleh rasa aman, 

nyaman, damai, dan tentram bagi seluruh 

anggota keluarga sehingga terpenuhi 

kebahagiaan batin, juga secara fisik 

keluarga harus melindungi anggotanya 

memenuhi kebutuhan pangan, sandang, 

papan, dan lain-lain. Perlindungan mental 

dimaksudkan supaya orang tua tidak 

kecewa karena mengalami konflik yang 

mendalam dan berkelanjutan yang 

disebabkan kurang pandai mengatasi 

masalah hidupnya. Perlindungan moral 

perlu dilakukan supaya anggota keluarga 



 

menghindarkan diri dari perbuatan jahat 

dan buruk. 

4) Fungsi Afeksi (perasaan) 

Fungsi afeksi mendorong keluarga sebagai 

tempat untuk menumbuhkembangkan rasa 

cinta dan kasih sayang antar sesame 

anggota keluarga harus dapat menjalankan 

tugasnya menjadi Lembaga interaksi 

dalam suatu ikatan batin yang kuat antar 

anggotanya. Sesuai dengan status peranan 

sosial masing-masing dalam kehidupan 

keluarga itu. Ikatan batin yang dalam dan 

kuat ini harus dapat dirasakan oleh setiap 

anggota keluarga sebagai bentuk kasih 

sayang. Fungsi afeksi diwarnai oleh kasih 

sayang serta kehangatan yang terpancar 



 

dari keluarga dari keseluruhan gerakan, 

ucapan, mimic serta perbuatan. 

5) Fungsi Religius 

Fungsi ini mendorong keluarga sebagai 

wahana pembangunan insan-insan yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, bermoral, berakhlak dan 

berbudi pekerti luhur sesuai dengan ajaran 

agamanya. Untuk melaksanakan fungsi ini 

keluarga berkewajiban memperkenalkan 

dan mengajak anak kepada kehidupan 

beragama dengan menciptakan iklim 

keluarga yang religius sehingga dapat 

dihayati oleh anggota keluarganya. 

6) Fungsi Ekonomi 

Fungsi ini mendorong keluarga untuk 

pemenuhan kebutuhan ekonomi, fisik, dan 



 

materil yang sekaligus mendidik keluarga 

hidup efisian, ekonomis, dan rasional. 

Fungsi ekonomi meliputi pencarian 

nafkah, perencanaan, serta pemanfaatan 

dan pembelajarannya. 

7) Fungsi Rekreasi 

Dalam menjalankan fungsi ini, keluarga 

harus menjadi lingkungan yang nyaman, 

menyenangkan, cerah, ceria, hangat dan 

penuh semangat. Keadaan ini dapat di 

bangun melalui kerja sama diantara 

anggota keluarga yang diwarnai oleh 

hubungan insani yang didasari adanya 

saling mempercayai, saling menghormati 

dan mengagumi serta saling mengerti. 

keluarga harus menjadi tempat yang 

menyenangkan bagi semua anggota 



 

keluarga. Oleh karena itu, keluarga 

hendaknya mampu menciptakan suasana 

tersebut agar timbul keseimbangan 

pribadi, dan keluarga dapat memberikan 

perasaan bebas terlepas dari kesibukan 

sehari-hari. 

8) Fungsi Biologis 

Fungsi ini diarahkan untuk mendorong 

keluarga sebagai wahana menyalurkan 

kebutuhan reprosduksi sehat bagi semua 

anggota keluarganya. Fungsi biologis 

merupakan kumpulan dari beberapa 

fungsi, bermanfaat bagi keluarga supaya 

mengatur, membina dan mempersiapkan 

anggota keluarganya menghadapi berbagai 

macam tantangan serta kemampuan-



 

kemampuan untuk tetap hidup ditengah 

masyarakat.   

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa, fungsi keluarga dalam 

membantu perkembangan dan pendidikan 

anak meliputi, fungsi edukasi, fungsi 

sosialisasi, fungsi proteksi (perlindungan), 

fungsi afeksi (perasaan), fungsi religius, 

fungsi ekonomi, fungsi rekreasi, dan fungsi 

biologis.  

c. Tanggung Jawab Keluarga 

 Dasar-dasar tanggung jawab orang tua 

terhadap pendidikan anaknya meliputi hal-hal 

berikut ini: 

1) Adanya motivasi atau dorongan cinta 

kasih yang menjiwai hubungan orang tua 

dan anak. Kasih sayang orang tua yang 



 

ikhlas dan murni akan mendorong sikap 

dan tindakan rela menerima tanggung 

jawab untuk mengorbankan hidupnya 

dalam memberikan pertolongan kepada 

anaknya. 

2) Pemberian motivasi kewajiban moral 

sebagai konsekuensi kedudukan orang tua 

terhadap keturunannya. Adanya tanggung 

jawab moral ini meliputi nilai-nilai agama 

atau nilai-nilai spiritual. 

3) Tanggung jawab sosial adalah bagian dari 

keluarga yang merupakan kesadaran 

tanggung jawab kekeluargaan yang dibina 

oleh darah, keturunan dan kesatuan 

keyakinan. 

4) Memelihara dan membesarkan anaknya. 

Tanggung jawab ini merupakan dorongan 



 

alami untuk dilaksanakan, karena anak 

memerlukan makan, minum dan 

perawatan, agar ia dapat hidup secara 

berkelanjutan. 

5) Memberikan pendidikan dengan berbagai 

ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang 

berguna bagi kehidupan anak kelak, 

sehingga bila ia telah dewasa akan mampu 

mandiri.
13

 

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa, tanggung jawab keluarga 

terhadap pendidikan anak meliputi adanya 

motivasi atau dorongan cinta kasih dari orang 

tua, memelihara dan membesarkan anaknya 

serta memberikan pendidikan dengan berbagai 
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ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang 

berguna bagi kehidupan anak. 

 Orang tua dan anggota keluarga yang 

serumah sebagai pendidik, sedangkan pendidik 

adalah profil manusia yang setiap hari didengar 

perkataannya, dilihat dan ditiru perilakunya 

oleh anak-anaknya. Oleh karena itu, anggota 

keluarga yang secara langsung bertugas sebagai 

pendidik harus melakukan hal berikut:
14

 

1) Mengajarkan aspek-aspek yang berkaitan 

dengan keberimanan kepada Allah dan tata 

cara beramal saleh. 

2) Menjalankan ibadah dengan taat. 

3) Ikhlas dalam menjalankan tugas dan 

kewajibannya sebagai orangtua atau orang 

yang dituakan dalam keluarga. 
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4) Memberikan contoh keteladanan. 

5) Tegas dan berwibawa dalam menghadapi 

masalah yang dialami anak-anak, dan bijak 

mengambil keputusan. 

6) Berbicara dengan Bahasa yang santun. 

7) Mendengarkan pendapat anak-anaknya. 

8) Mengarahkan dan mengembangkan minat 

serta bakat anak-anaknya. 

9) Berpakaian yang rapi dan sopan agar ditiru 

oleh anak-anaknya. 

10) Menghargai waktu, jujur, sederhana, dan 

hemat. 

11) Tidak sewenang-wenang atau pemarah dan 

tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, 

berlaku adil dan apa adanya. 



 

12) Senantiasa memberkan peluang dan 

kesempatan kepada anak-anaknya untuk 

mengajukan berbagai pendpat. 

13) Sabar dalam mengahadapi kenakalan anak. 

14) Memahami perkembangan mentalitas atau 

emosionalitas anak-anak. 

d. Faktor-faktor Keluarga terhadap 

perkembangan anak 

1) Perimbangan Perhatian 

 Di sini yang dimaksud ialah 

perimbangan perhatian orang tua atas tugas-

tugasnya, terhadap tugas-tugas inipun harus 

menyeluruh. Masing-masing tugas menuntut 

perhatian yang penuh sesuai dengan porsinya. 

Kalau tidak demikian, akan terjadi 

ketidakseimbangan. Semua saja, yang 

dibebankan pada orang tua sebagai tugas 



 

sangat dibutuhkan di dalam perkembangan 

anak. Artinya anak membutuhkan: Stabilitas 

keluarga, Pendidikan, pemeliharaan fisik dan 

psikis termasuk disini kehidupan religius.
15

 

2) Kebutuhan Keluarga 

 Keluarga yang utuh dan keluarga yang 

pecah mempunyai pengaruh yang berbeda 

terhadap perkembangan anak. Keluarga yang 

utuh tidak sekedar utuh dalam arti 

berkumpulnya ayah dan ibu tetapi utuh dalam 

arti yang sebenar-benarnya yaitu disamping 

utuh dalam fisik juga utuh dalam psikis. 

Keluarga yang utuh memiliki perhatian yang 

penuh atas tugas-tugasnya sebagai seorang 

orang tua.
16

  

3) Status Sosial 
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 Status sosial orang tua mempunyai 

pengaruh terhadap tingkah laku dan 

pengalaman anak-anaknya. Yang dimaksud 

dengan status sosial ialah kedudukan orang 

dalam kelompoknya. Setiap keluarga 

memiliki kebiasaan yang berlainan dengan 

keluarga lain, sehingga perkembangan 

anakpun juga berlainan.
17

 

e. Hubungan Anak Usia Sekolah dengan 

Keluarga 

 Masa usia sekolah dipandang sebagai 

masa untuk pertama kalinya anak memulai 

kehidupan sosial mereka yang sesungguhnya. 

Bersamaan dengan masuknya anak ke sekolah 

dasar, maka terjadilah perubahan hubungan 

anak dengan orang tua.  Perubahan tersebut di 

antaranya disebabkan adanya peningkatan 
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penggunaan waktu yang dilewati anak-anak 

bersama teman-teman sebayanya. 

 Hubungan orangtua dan anak akan 

berkembang dengan baik apabila kedua  belah 

pihak saling memupuk keterbukaan. Berbicara 

dan mendengarkan merupakan hal yang sangat 

penting. Sesuai dengan perkembangan 

kognitifnya yang semakin matang, maka pada 

usia sekolah, anak secara berangsur-angsur lebih 

banyak mempelajari mengenai sikap-sikap dan 

motivasi orangtuanya, serta memahami aturan-

aturan keluarga, sehingga mereka menjadi lebih 

mampu untuk mengendalikan tingkah lakunya. 

Perubahan ini mempunyai dampak yang besar 

terhadap kualitas hubungan antara anak-anak 

usia sekolah dan orangtua mereka. 



 

 Dengan demikian, meskipun terjadinya 

pengurangan pengawasan dari orangtua 

terhadap anaknya selama usia sekolah dasar, 

bukan berarti orangtua sama sekali melepaskan 

mereka. Sebaliknya, orangtua masih terus 

memonitor usaha-usaha yang dilakukan anak 

dalam memelihara diri mereka, sekalipun secara 

tidak langsung.
18

  

 Keluarga yang bertanggung jawab 

terhadap pertumbuhan anaknya akan selalu 

mengikuti perkembangan anak dengan bersikap 

selektif terhadap pengaruh-pengaruh yang 

datang dari luar, dengan prinsip tut wuri 

handayani.
19
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   2. Ekstrakurikuler Pramuka 

a.   a. Pengertian Eksrtakurikuler 

  Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan 

di luar jam pelajaran biasa (intrakurikuler) tidak 

erat terkait dengan pelajaran di sekolah. Program 

ini dilakukan di sekolah atau di luar sekolah. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperluas 

pengetahuan siswa, menambah keterampilan, 

mengenal hubungan antara berbagai mata 

pelajaran, menyalurkan bakat, minat, menunjang 

pencapaian tujuan intrakurikuler, serta melengkapi 

usaha pembinaan manusia Indonesia seutuhnya. 

Kegiatan ini dilakukan secara berkala pada waktu-

waktu tertentu. 

  Dalam melaksanakan kegiatan 

ekstrakurikuler banyak hal yang harus 

diperhatikan, di antaranya adalah: (a) materi 



 

kegiatan hendaknya dapat memberi manfaat bagi 

penguasaan bahan ajar bagi siswa, (b) sejauh 

mungkin tidak terlalu membebani siswa, (c) 

memanfaatkan potensi lingkungan, alam, 

lingkungan budaya, kegiatan industry dan dunia 

usaha, dan (d) tidak mengganggu tugas pokok 

siswa juga guru. 

  Kegiatan eksrtakurikuler dapat 

berbentuk kegiatan individua tau kegiatan 

kelompok. Kegiatan individu adalah untuk 

menyalurkan bakat siswa secara perorangan di 

sekolah dan masyarakat. Contohnya beberapa 

kegiatan olah raga, keterampilan, dan kesenian. 

Kegiatan kelompok adalah untuk menampung 

kebutuhan dan penyaluran minat bakat siswa 

secara bersama di sekolah dan di masyarakat. 



 

Contohnya antara lain berkemah, pramuka, 

pertandingan olahraga.
20

  

b.    Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup Kegiatan 

Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler sebagai 

kegiatan pembelajaran dan pengajaran di luar 

kelas mempunyai beberapa fungsi dan tujuan 

sebagai berikut:
21

  

1) Meningkatkan kemampuan siswa sebagai 

anggota masyarakat dalam mengadakan   

hubungan timbal balik dengan lingkungan 

sosial, budaya dan alam semesta. 
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2) Menyalurkan serta mengembangkan potensi 

dan bakat siswa agar dapat menjadi manusia 

berkreativitas tinggi dan penuh karya. 

3) Melatih sikap disiplin, kejujuran, kepercayaan 

dan tanggung jawab dalam melaksanakan 

tugas.  

4) Mengembangkan etika dan akhlak yang 

mengintegrasikan hubungan dengan Tuhan, 

Rasul, manusia, alam semesta serta diri sendiri. 

5) Mengembangkan sensitivitas siswa dalam 

melihat persoalan-persoalan sosial keagamaan 

sehingga menjadi insan yang produktif 

terhadap permasalahan sosial. 

6) Memberikan bimbingan dan arahan serta 

pelatihan kepada siswa agar memiliki fisik 

yang sehat, bugar, kuat, cekatan dan trampil. 



 

7) Memberi peluang kepada siswa agar memiliki 

kemampuan untuk komunikasi (human 

relation) dengan baik, secara verbal maupun 

nonverbal. 

  Ruang lingkup kegiatan ekstrakurikuler 

meliputi kegiatan-kegiatan yang menunjang dan 

dapat mendukung program intrakurikuler, yaitu 

mengembangkan pengetahuan dan kemampuan 

penalaran siswa, keterampilan melalui hobi dan 

minatnya, serta mengembangkan sikap yang ada 

pada program intrakurikuler. Ruang lingkup dari 

kegiatan pengembangan diri melalui kegiatan 

ekstrakurikuler ini adalah:
22

  

1) Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa.  

2) Kesadaran mengikuti aturan. 
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3) Kesadaran akan adanya hal yang rinci. 

4) Kesadaran akan kemandirian.  

5) Kesadaran akan bersosialisasi.  

6) Kesadaran untuk mengembangkan panca 

indra.  

7) Kesiapan menuju kematangan.  

8) Pengorganisasian tugas-tugas fisikal sehari-

hari. 

9) Kematangan untuk melakukan aktivitas dalam 

suasana normal. 

10) Kemampuan keterampilan hidup dasar. 

11) Keterampilan sosial 

12) Keterampilan mengelola perasaan1 

13) Keterampilan mengelola agresivitas 

14)  Keterampilan mengelola strees 

15)  Keterampilan merencanakan 

16)  Keterampilan memecahkan masalah 



 

17)  Keterampilan pengembangan diri. 

c. Definisi Kegiatan Pramuka 

  Pramuka adalah suatu permainan yang 

menyenangkan di alam terbuka, tempat orang-

orang dewasa dan anak-anak pergi bersama-sama, 

mengadakan pengembaraan bagaikan kakak 

beradik, membina kesehatan, kebahagian, 

keterampilan dan kesediaan untuk memberikan 

pertolongan bagi yang membutuhkannya.
23

   

Pramuka berfungsi sebagai penyelenggara 

Pendidikan non formal di luar sekolah dan di luar 

keluarga  dan sebagai wadah pembinaan dan 

pengembangan kaum muda dengan menerapkan 

prinsip dasar kepramukaan dan metode 

kepramukaan serta berlandaskan sistem among 
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yaitu berdasarkan AD & ART Gerakan Pramuka, 

pasal 5. 

Gerakan pramuka berfungsi sebagai 

wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui: 

1) Pendidikan dan pelatihan pramuka 

2) Pengembangan pramuka 

3) Pengabdian masyarakat dan orang tua 

4) Permainan yang berorientasi pada Pendidikan. 

Gerakan pramuka bertujuan untuk 

membentuk setiap Pramuka agar memiliki 

kepribadian yang beriman, bertaqwa, berakhlak 

mulia, berjiwa patriotik, taat hokum, disiplin, 

menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan 

memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa 

dalam menjaga dan membangun Negara Kesatua 



 

Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, 

serta melestarikan lingkungan hidup.
24

 

Berdasarkan konsep pramuka di atas dapat 

dikatakan bahwa pramuka merupakan suatu 

proses pendidikan dalam bentuk kegiatan yang di 

programkan oleh sekolah yang di laksanakan 

setelah jam proses belajar mengajar di sekolah 

selesai. Dalam UU No.12 Tahun 2010 tentang 

kegiatan pramuka, disebutkan bahwa 

pembangunan kepribadian ditunjukan untuk 

mengembangkan potensi diri serta memiliki 

akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan 

hidup bagi setiap warga negara demi tercapainya 

kesejahteraan masyarakat; Pengembangan potensi 

diri sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan 

dalam berbagi upaya penyelenggaraan 
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pendidikan, antara lain melalui kegiatan pramuka; 

Bahwa gerakan pramuka selaku penyelengara 

pendidikan kepramukan mempunyai peran besar 

dalam membentuk kepribadian generasi muda 

sehingga memiliki pengendalian diri dan 

kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan 

sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan 

lokal,nasional, dan global.
25

  

Mengingat banyaknya dampak positif dari 

kegiatan kepramukaan, banyak sekolah yang 

mewajibkan kegiatan kepramukaan. Kegiatan ini 

di bawah tanggung jawab dan bimbingan kepala 

sekolah serta pelaksanaannya di bawah tanggung 

jawab Gugus Depan (gudep). Kemudian kegiatan 

kepramukaan ditetapkan oleh sekolah sebagai 

bagian dari kegiatan ekstrakuriuler untuk 
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menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya 

diri, kreativitas, disiplin dan tanggung jawab. 

Kegiatan kepramukaan merupakan 

kegiatan yang menggunakan kegiatan di alam 

terbuka. Kegiatan ini merupakan pelengkap 

pendidikan di lingkungan sekolah dan pendidikan 

di lingkungan keluarga, untuk mengisi kebutuhan 

peserta didik yang tidak terpenuhi oleh kedua 

lingkungan pendidikan tersebut. Di samping itu, 

kepramukaan mengembangkan pengetahuan, 

minat dan bakat yang dimiliki peserta didik. 

Kepramukaan sebagai proses pendidikan yang 

selalu menggunakan tata cara kreatif, rekreatif, 

dan edukatif dalam mencapai sasaran dan 

tujuannya. Kegiatan harus dirasakan oleh peserta 

didik sebagai suatu yang menyenangkan, menarik, 

menantang, dan tidak menjemukan, sehingga 



 

diharapkan pada peserta didik akan berkembang 

kemantapan mental, fisik, pengetahuan, 

keterampilan, pengalaman, rasa sosial, spiritual 

dan emosionalnya.
26

 

3. Kepribadian  

a. Pengertian Kepribadian 

 Istilah kepribadian atau dalam Bahasa 

Inggrisnya Personality berasal dari Bahasa 

Yunani Kuno, yaitu prosopon atau persona yang 

berarti “topeng’ dan biasa digunakan dalam 

pertunjukan teater. Para pemain drama dalam 

pementasan teater selalu menggunakan topeng 

dan bertingkah laku sesuai dengan ekspresi 

topeng yang dipakainya. Seolah-olah topeng itu 

mewakili ciri karakter tertentu, seperti halnya 

topeng dalam pementasan drama. Konsep awal 
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dari Personaliti adalah tingkah laku yang 

ditujukan kepada lingkungan sosial dan kesan 

mengenai diri yang diinginkan agar ditangkap 

oleh orang lain.
27

 

 Kepribadian berfokus pada perbedaan 

antara individu. Mereka menaruh minat pada 

cara pengelompokkan individu untuk tujuan 

praktis dan mempelajari kualitas setiap individu 

yang unik.
28

 Kepribadian adalah organisasi 

dinamis dalam diri seseorang sebagai sistem 

psikofisik yang menentukan dalam 

menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dan 

bersifat unik. Makna penting kepribadian adalah 

penyesuaian diri, yaitu suatu proses respons 

individu, baik yang bersifat perilaku maupun 
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mental dalam upaya mengatasi kebutuhan-

kebutuhan dari dalam diri, ketegangan 

emosional, frustasi dan konflik, serta 

memelihara keseimbangan antara pemenuhan 

kebutuhan tersebut dan norma lingkungan.
29

  

 Istilah ”Kepribadian” (personality) 

sesungguhnya memiliki banyak arti. Hal ini 

disebabkan oleh adanya perbedaan dalam 

penyusunan teori, penelitian, dan 

pengukurannya.  

1) Kepribadian menurut pengertian sehari-hari 

Kepribadian menurut pengertian sehari-hari 

menunjuk kepada bagaimana individu 

tampil dan menimbulkan kesan bagi 

individu-individu lainnya. Pengertian 

kepribadian seperti ini mudah dimengerti 
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dan karenanya juga mudah dipergunakan. 

Tetapi sayangnya pengertian kepribadian 

yang mudah dan luas dipergunakan ini 

lemah dan tidak bisa menerangkan arti 

kepribadian yang sesungguhnya.  

2) Kepribadian menurut psikologi 

Pengertian kepribadian menurut disiplin 

ilmu psikologi bisa diambil dari rumusan 

beberapa teoris kepribadian yang terkemuka. 

George Kelly, misalnya, memandang 

kepribadian sebagai cara yang unik dari 

individu dalam mengartikan pengalaman-

pengalaman hidupnya. Tepatnya rumusan 

Allport tentang kepribadian adalah: 

“Kepribadian adalah suatu organisasi yang 

dinamis dari sistem psikofisik individu yang 



 

menentukan tingkah laku dan pemikiran 

individu secara khas”.
30

  

b. Faktor yang Mempengaruhi Kepribadian 

 Faktor yang menentukan sifat 

kepribadian seseorang atau individu ada dua, 

yaitu faktor dalam (pembawaan) ialah segala 

sesuatu yang telah dibawa oleh seseorang 

(individu) sejak lahir, baik yang bersifat 

kejiwaan maupun yang bersifat ketubuhan. 

Kejiwaan yang berwujud pikiran, perasaan, 

kemauan, fantasi, ingatan, dan sebagainya yang 

dibawa sejak lahir ikut menentukan pribadi 

seseorang. Sedangkan factor luar (lingkungan), 

yang memengaruhi kepribadian seseorang atau 

individu, yaitu segala sesuatu yang adanya di 

luar manusia, baik yang hidup maupun yang 

                                                           
30

 E Koswara, Teori-teori Kepribadian (Bandung: PT ERESCO, 

1991), 9-11 



 

mati, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, benda-

benda mati, pekerjaan, buku-buku, dan lain-lain 

hasil budaya manusia yang berupa materiil 

maupun bersifat spiritual ikut menentukan 

kepribadian seseorang atau individu. Semua 

faktor yang telah disebutkan, yaitu meliputi 

factor dalam (intern) atau pembawaan dan 

faktor luar (lingkungan) akan saling 

memengaruhi seseorang yang berada di 

lingkungan tersebut. Demikian halnya dengan 

manusia yang berada di lingkungan itu juga 

akan memengaruhi terjadinya perubahan 

lingkungan. Adanya saling pengaruh daripada 

faktor-faktor tersebut mewujudkan suatu pribadi 

yang bersifat kompleks dan unik seperti yang 



 

dapat kita saksikan dalam kehidupan di dunia 

ini.
31

  

1) Faktor pembawaan atau genetika adalah 

segala sesuatu yang dibawa anak sejak lahir, 

baik yang bersifat kejiwaan maupun yang 

bersifat fisik. 

2) Faktor lingkungan yang mempengaruhi 

kepribadian diantaranya keluarga, 

kebudayaan, dan sekolah.
32

 Lingkungan 

merupakan segala sesuatu yang ada diluar 

manusia baik yang hidup maupun yang mati. 

Baik tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, 

batu-batuan, musim ataupun keadaan 

disekitar dan hasil-hasil budaya yang 
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bersifat materal atau spiritual. Semua itu 

ikut serta membentuk pribadi seseorang 

yang berada didalam lingkungan itu.
33

 

Faktor lingkungan diantaranya, yaitu: 

a) Lingkungan Keluarga dipandang sebagai 

penentu utama menentukan kepribadian 

anak. Terutama ibu dan ayah kemudian 

dengan anggota keluarga lainnya seperti: 

kakak, adik, dan pembantu rumah tangga. 

Dalam perkembangan anak pada masa 

bayi dan kanak-kanak, peranan keluarga, 

terutama ibu dan ayah sangat penting dan 

menentukan bagi pembentukan 

kepribadian selanjutnya. Demikian pula 

dengan tradisi, adat istiadat dan 
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kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam 

keluarga.
34

 

b) Lingkungan kebudayaan. Setiap 

kelompok masyarakat (bangsa, ras, atau 

suku bangsa) memiliki tradisi, adat 

kebudayaan yang khas. Tradisi atau 

kebudayaan suatu masyarakat 

memberikan pengaruh terhadap 

kepribadian setiap anggotanya.
35

 

c) Lingkungan Sekolah. Sekolah merupakan 

Lembaga pendidikan formal yang 

mempunyai program yang sistemik dalam 

melaksanakan bimbingan, pengajaran, 

dan latihan kepada anak (siswa) agar 

mereka berkembang sesuai dengan 
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potensinya. Menurut Hurlock pengaruh 

sekolah terhadap kepribadian anak sangat 

besar karena sekolah merupakan subtitusi 

dan keluarga dan guru-guru substitusi 

dari orang tua.
36

 

c.   Karakteristik Kepribadian 

    Menurut E.B Hurlock karakteristik kepribadian 

yang sehat ditandai dengan:
37

 

1) Mampu menilai diri secara realistis. 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 keterampilan). 

2) Mampu menilai situasi secara realistis. Individu 

dapat menghadapi situasi dan kondisi 
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kehidupan yang dialaminya secara realistik dan 

mau menerimanya secara wajar. 

3) Mampu menilai prestasi yang diperoleh secara 

realistik. Individu dapat menilai prestasinya 

secara realistis dan mereaksinya secara rasional. 

Dan tidak menjadi sombong, angkuh apabila 

memperoleh prestasi yang tinggi. 

4) Menerima tanggung jawab. Individu yang 

sehata adalah individu yang bertanggung jawab. 

Dia mempunyai keyakinan terhadap 

kemampuannya untuk mengatasi masalah-

masalah kehidupan yang dihadapinya. 

5) Kemandirian. Individu memiliki sifat mandiri 

dalam cara berfikir dan bertindak, mampu 

mengambil keputusan, mengarahkan dan 

mengembangkan diri serta menyesuaikan diri 

dengan norma yang berlaku di lingkungannya. 



 

6) Dapat mengontrol emosi. Individu merasa 

nyaman dengan emosinya. Dia dapat 

menghadapi situasi frustasi, depresi, stress 

secara positif atau konstuktif, tidak destruktif 

(merusak). 

7) Penerimaan sosial. Individu dinilai positif oleh 

orang lain, mau berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan sosial, dan memiliki sikap bersahabat 

dengan orang lain. 

8) Berbahagia. Individu yang sehat, situasi 

kehidupannya diwarnai kebahagiaan. 

Adapun karakteristik kepribadian yang tidak 

sehat ditandai dengan: 

1) Mudah marah (tersinggung). 

2) Menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. 

3) Sering merasa tertekan. 



 

4) Bersikap kejam atau senang mengganggu orang 

lain. 

5) Senang mengkritik. 

6) Kurang memiliki tanggung jawab. 

7) Kurang bergairah dalam menghadapi 

kehidupan. 

d. Aspek-aspek Kepribadian 

  Kepribadian terdiri dari bermacam-

macam aspek, baik fisik maupun psikis. Beberapa 

aspek kepribadian yang penting dan berhubungan 

dengan pendidikan dalam rangka pembentukan 

pribadi anak-anak didik antara lain: 

1) Sifat-sifat kepribadian yang ada pada individu, 

yang merupakan kecenderungan-

kecenderungan umum pada seorang individu 

untuk menilai situasi-situasi dengan cara 

tertentu dan bertindak sesuai dengan penilaian 



 

itu, seperti: penakut, pemarah, suka bergaul, 

ramah, suka menyendiri, sombong, dan lain-

lain. 

2) Intelejensi (kecerdasan). Kecerdasan 

merupakan aspek kepribadian yang penting. 

Termasuk di dalamnya kewaspadaan, 

kemampuan belajar, kecepatan berpikir, 

kesanggupan untuk mengambil keputusan yang 

tepat, kepandaian menangkap dan mengolah 

kesan-kesan atau masalah, serta kemampuan 

mengambil simpulan. 

3) Kesehatan. Kesehatan jasmaniah atau 

bagaimana kondisi fisik sangat erat 

hubungannya dengan kepribadian seseorang. 

4) Sikapnya terhadap orang lain. Sikap seseorang 

terhadap orang lain tidak terlepas dari orang itu 

terhadap dirinya sendiri. Bermacam sikap yang 



 

ada pada seseorang turut menentukan 

kepribadiannya. 

5) Pengetahuan. Kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang dimiliki seseorang, dan jenis 

pengetahuan apa yang lebih dikuasainya, 

semua itu turut menentukan kepribadiannya. 

Pengetahuan yang dimiliki seseorang 

memainkan peranan yang sangat penting di 

dalam pekerjaan/jabatannya, cara-cara 

penerimaan dan penyesuaian sosialnya, 

pergaulannya, dan sebagainya. 

6) Skills (keterampilan). Keterampilan seseorang 

dalam mengerjakan sesuatu, sangat 

mempengaruhi bagaimana cara orang itu 

bereaksi terhadap situasi-situasi tertentu. 

Termasuk di dalam keterampilan ini antara 

lain: kepandaiannya dalam atletik, kecekatan 



 

dalam mengerjakan/membuat pekerjaan-

pekerjaan tangan dan lain-lain. 

7) Peranan, yaitu kedudukan atau posisi seseorang 

di dalam masyarakat di mana ia hidup. 

Termasuk dalam peranan ini adalah tempat dan 

jabatannya, macam pekerjaannya, dan tinggi 

rendahnya kedudukan itu. Kedudukan 

seseorang dalam masyarakat menentukan tugas 

kewajiban dan tanggung jawabnya, yang 

selanjutnya menentukan sikap dan tingkah 

lakunya.
38

 

8) Sosiabilitas, yaitu disposisi pibadi yang 

berkaitan dengan hubungan interpersonal, 

seperti sifat pribadi yang terbuka atau tertutup 

dan kemampuan berkomunikasi dengan orang 

lain.
39
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4.  Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap 

Kepribadian Siswa 

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan keluarga mempunyai peranan yang sangat 

penting dan mendasar dalam rangka membentuk 

kepribadian anak yang Tangguh. Orang tua dalam 

mendidik putra-putrinya dalam lingkungan keluarga 

dapat memberi contoh yang baik. Keluarga dalam 

mendidik anak-anaknya haruslah mencakup pendidikan 

agama, akhlak, jasmani, dan pendidikan sosial. Keluarga 

mendidik anaknya diantaranya yaitu cara mulai 

bersyukur kepada Allah dan bijaksana dalam segala hal, 

kemudian yang dididik dan dinasehatkan kepada 

anaknya adalah kebulatan iman kepada Allah semata, 

akhlak dan sopan santun terhadap orang tua dan kepada 

semua manusia serta taat beribadah. Pendidikan sosial 

berdasarkan tuntunan Islam juga harus diajarkan kepada 



 

anak sejak dini, diantaranya rasa persaudaraan, saling 

mencintai, saling mengasihi, hormat menghormati, 

bekerja sama, tolong menolong dan sebagainya.
40

 

5. Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka 

Terhadap Kepribadian Siswa 

 Kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan 

merupakan kegiatan di luar jam sekolah dalam bentuk 

kegiatan yang menarik bertujuan untuk pembentukan 

watak, kepribadian, dan budi pekerti luhur. Melalui 

ekstrakurikuler pramuka siswa akan mendapatkan 

pengalaman, ilmu secara teori, dan keterampilan yang 

bermanfaat bagi dirinya. Dengan adanya ekstrakurikuler 

pramuka di sekolah dapat melatih dan menumbuhkan 

atau membentuk kepribadian siswa. Salah satu dari 

bentuk kepribadian adalah sikap disiplin seorang siswa. 

Setiap kegiatan pramuka dimulai tepat waktu, seorang 
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siswa bisa dilihat kepribadiannya melalui disiplin waktu. 

Siswa yang datang tepat waktu dan siswa yang datang 

tidak tepat waktu maka kepribadiannya juga akan 

berbeda.
41

 

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan model konseptual 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor 

yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. 

Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan di atas, 

maka dihasilkan kerangka berpikir yang berupa 

kerangka asosiatif: 

Variabel X1 : Lingkungan Keluarga 

Variabel X2 : Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka 

Variabel Y : Kepribadian siswa kelas V 
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Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di 

atas, maka dapat diajukan kerangka berpikir penelitian 

sebagai berikut: 

1. Jika lingkungan keluarga baik, maka kepribadian 

siswa kelas V akan baik.  

2. Jika lingkungan keluarga kurang baik maka 

kepribadian siswa kelas V juga akan kurang baik. 

3. Jika kegiatan ekstrakurikuler pramuka berjalan 

dengan baik maka maka kepribadian siswa kelas V 

akan baik. 

4. Jika kegiatan ekstrakurikuler pramuka berjalan 

kurang baik maka kepribadian siswa kelas V juga 

akan kurang baik 

5. Jika lingkungan keluarga dan kegiatan 

ekstrakurikuler baik, maka kepribadian siswa kelas 

V akan baik.  



 

6. Jika lingkungan keluarga dan kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka kurang baik maka 

kepribadian siswa kelas V juga akan kurang baik. 

D. Pengajuan Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:  

1. Hipotesis untuk melihat adanya pengaruh 

lingkungan keluarga terhadap kepribadian siswa 

kelas V di MI Ma’arif Polorejo Babadan 

Ponorogo 

Ho : Tidak ada pengaruh lingkungan 

keluarga terhadap kepribadian siswa 

kelas V di MI Ma’arif Polorejo 

Babadan Ponorogo. 

Ha  : Ada pengaruh lingkungan keluarga 

terhadap kepribadian siswa kelas V di 



 

MI Ma’arif Polorejo Babadan 

Ponorogo. 

2. Hipotesis untuk melihat adanya pengaruh 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap 

kepribadian siswa kelas V di MI Ma’arif Polorejo 

Babadan Ponorogo. 

Ho  : Tidak ada pengaruh kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka terhadap 

kepribadian siswa kelas V di MI 

Ma’arif Polorejo Babadan Ponorogo. 

Ha  : Ada pengaruh kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka terhadap 

kepribadian siswa kelas V di MI 

Ma’arif Polorejo Babadan Ponorogo. 

3. Hipotesis untuk melihat adanya pengaruh 

lingkungan keluarga dan kegiatan ekstrakurikuler 



 

pramuka terhadap kepribadian siswa kelas V di 

MI Ma’arif Polorejo Babadan Ponorogo 

Ho : Tidak ada pengaruh lingkungan 

keluarga dan kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka terhadap kepribadian siswa 

kelas V di MI Ma’arif Polorejo 

Babadan Ponorogo. 

Ha : Ada pengaruh lingkungan keluarga 

dan kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

terhadap kepribadian siswa kelas V di 

MI Ma’arif Polorejo Babadan 

Ponorogo. 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif, yang datanya berupa angka-angka. Untuk 

menganalisis data yang sudah terkumpul 

menggunakan analisis regresi, yaitu suatu model 

statistika yang mempelajari pola hubungan yang logis 

antara dua atau lebih variabel, dimana salah satunya 

ada yang berlaku sabagai variabel dependen (variabel 

terikat) dan lainnya sebagai variabel independen 

(variabel bebas).
42

 

  Dalam rancangan penelitian ini, penulis 

menggunakan tiga variabel yaitu satu variabel 

dependen (variabel terikat) dengan dua variabel 
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independen (variabel bebas). Variabel pada dasarnya 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya.
43

 

  Variabel dalam penelitian ini yaitu: 

1. Variabel independen (variabel bebas) adalah 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atu timbulnya variabel 

dependen (terikat).
44

 Dalam penelitian ini, 

variabel independen ada dua yaitu lingkungan 

keluarga (X1) dan kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka (X2). 

2.   Variabel dependen (variabel terikat) adalah 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 
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akibat karena adanya variabel bebas.
45

 Dalam 

penelitian ini, variabel dependennya adalah 

kepribadian siswa kelas V (Y) 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

  Populasi adalah seluruh data yang 

menjadi seluruh perhatian kita dalam suatu ruang 

lingkup dan waktu yang kita tentukan, jadi 

populasinya berhubungan dengan data, bukan 

manusianya.
46

 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 
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kesimpulannya.
47

 Populasi dapat pula diartikan 

sebagai seluruh data yang menjadi perhatian 

dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang di 

tentukan.
48

 Populasi berarti seluruh objek yang 

akan diteliti dengan jumlah populasi yang besar. 

Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh 

siswa kelas V MI Ma’arif Polorejo yang 

berjumlah 49  siswa. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, 

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil 

dari populasi itu. 
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Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa 

apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik 

diambil semuanya. Selanjutnya jika subjeknya 

besar, dapat diambil 0-15% atau 20-25% atau 

lebih.
49

 Karena jumlah populasi hanya 49, 

sampel dalam penelitian adalah keseluruhan 

populasi. 

Terdapat beberapa teknik sampling yang 

dapat digunakan dalam penelitian. Namun, dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

sampling nonprobability sampling, yaitu dengan 

sampel sampling jenuh, yaitu penentuan sampel 

bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel.
50

 Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa 

dalam penelitian ini seluruh anggota populasi 

digunakan sebagai responden. Penelitian ini juga 
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dinamakan sebagai penelitian populasi yakni 

berjumlah 49 siswa. 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Untuk pengumpulan  data tentang ketiga 

variabel, yakni lingkungan keluarga (  ), 

ekstrakurikuler pramuka (  ) dan kepribadian (Y) 

siswa kelas V MI Ma’arif Polorejo, Babadan, 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019, instrumen yang 

digunakan adalah kuesioner (angket). Angket terdiri 

atas 60 butir pernyataan yang harus diisi siswa. 

Dengan rincian angket variabel X1 berjumlah 20 

butir, variabel    berjumlah 20 butir, dan variabel Y 

berjumlah 20 butir.  Angket disebarkan kepada siswa 

kelas V.  



 

Pengumpulan data menggunakan angket 

dengan jawaban yang mengacu pada skala likert 

sebagai berikut:
51

 

Selalu    : 4 

Sering    : 3 

Kadang-kadang   : 2 

Tidak pernah   : 1 

Adapun kisi-kisi angket yang dimaksud 

dalam instrumen penelitian ini adalah sebagai 

berikut 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi Istrumen Lingkungan Keluarga,  

Ekstrakurikuler Pramuka dan  Kepribadian 

Judul Variabel Indikator No Angket 

PENGARUH Lingkungan  Memberikan contoh 3, 9, 10,  
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Judul Variabel Indikator No Angket 

LINGKUNGAN 

KELUARGA 

DAN KEGIATAN 

EKSTRAKURIKU

LER PRAMUKA 

TERHADAP 

KEPRIBADIAN 

SISWA KELAS V 

DI MI MA’ARIF 

POLOREJO 

BABADAN 

PONOROGO 

keluarga 

(X1) 

keteladanan  

 Menjalankan ibadah 

dengan taat 

 Tegas dan berwibawa 

dalam menghadapi 

masalah yang dialami 

anak-anak, dan bijak 

mengambil keputusan 

 Mendengarkan 

pendapat anak-

anaknya 

 Mengarahkan dan 

mengembangkan 

minat serta bakat 

anak-anaknya 

 

1, 2 

 

4, 6, 8, 13, 

18, 20  

 

 

 

5, 12,  

 

 

7, 16,  

 

                         

 

11, 14, 17, 



 

Judul Variabel Indikator No Angket 

 Menghargai waktu, 

jujur, sederhana, dan 

hemat 

 Memahami 

perkembangan 

mentalitas atau 

emosionalitas anak-

anak 

19 

 

15   

Kegiatan 

ekstrakuriku

ler 

pramuka(X2) 

 Meningkatkan 

kemampuan siswa 

sebagai anggota 

masyarakat dalam 

mengadakan hubungan 

timbal balik dengan 

lingkungan sosial, 

 11, 16,  

 

 

 

 

 

 



 

Judul Variabel Indikator No Angket 

budaya, dan alam 

semesta 

 Menyalurkan serta 

mengembangkan 

potensi dan bakat 

siswa agar dapat 

menjadi manusia 

berkreativitas tinggi 

dan penuh karya 

 Melatih sikap disiplin, 

kejujuran, 

kepercayaan dan 

tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas 

 Mengembangkan etika 

 

 

7, 9,   

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 13, 14,  

 

 

 

10, 12, 17, 



 

Judul Variabel Indikator No Angket 

dan akhlak yang 

mengintegrasikan 

hubungan dengan 

Tuhan, Rasul, 

manusia, alam semesta 

serta diri sendiri 

 Memberikan 

bimbingan dan arahan 

serta pelatihan kepada 

siswa agar memiliki 

fisik yang sehat, 

bugar, kuat, cekatan 

dan trampil 

 Memberi peluang 

kepada siswa agar 

18,  

 

 

 

 

 

8, 19,  

 

 

 

 

 

 

 

15, 20 

 



 

Judul Variabel Indikator No Angket 

memiliki kemampuan 

untuk komunikasi 

dengan baik  

 

Kepribadian 

Siswa (Y) 

 Mampu menilai diri 

secara realistis 

 Mampu menilai 

situasi secara realistis 

 Mampu menilai 

prestasi yang 

diperoleh secara 

realistik 

 Menerima tanggung 

jawab 

 Kemandirian 

 Dapat mengontrol 

6, 12, 14, 

17,   

 

4, 11, 13,  

 

9, 18 

 

 

 

 

 

7, 20 

 



 

Judul Variabel Indikator No Angket 

emosi 

 Penerimaan sosial 

8, 16, 

2,  15, 19,  

 

1, 3, 5, 10,  

 

  Berdasarkan instrumen pengumpulan data 

tersebut, masing-masing indikator kemudian 

dikembangkan menjadi butir-butir pernyataan yang 

akan digunakan dalam uji validitas dan reliabilitas 

instrument 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan cara yang 

peneliti gunakan untuk mengumpulkan data. Untuk 

memperoleh data yang valid dan akurat, peneliti 

menggunakan beberapa metode yang  dianggap tepat 



 

sesuai dengan permasalahan. Metode-metode tersebut 

adalah: 

1. Angket  

  Angket adalah teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya.
52

 Dalam 

penelitian ini, angket yang berupa pertanyaan 

dan penyataan digunakan untuk memperoleh 

data mengenai lingkungan keluarga (X1), 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka (X2), dan 

kepribadian siswa (Y). Adapun pelaksanaannya, 

angket diberikan kepada siswa agar mereka 

mengisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Peserta didik diberi arahan atau penjelasan cara 

mengisi angket tersebut, peserta didik diberi tahu 
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angket ini tidak masuk dalam penilaian pelajaran 

di sekolah. Setiap responden diharuskan untuk 

mengisi angket yang telah diberikan. 

  Skala yang digunakan adalah skala 

Likert yaitu skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok tentang fenomena 

sosial.
53

 Dalam penelitian ini telah ditetapkan 

secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya 

disebut sebagai variabel penelitian.
54

 

  Dengan menggunakan gradasi, variabel 

yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Artinya, indikator-indikator yang 

terukur ini dapat dijadikan titik tolak untuk 

membuat item instrumen yang berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh 
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responden, dan yang menjadi responden adalah 

siswa kelas V MI Ma’arif Polorejo. 

  Bentuk jawaban pada setiap item 

pernyataan sudah tersedia alternatif jawaban 

sebagai berikut: 

 

  Lingkungan Keluarga 

Selalu : 4 Kadang-kadang : 2 

Sering : 3 Tidak Pernah    : 1 

 

  Ekstrakurikuler Pramuka 

Selalu  : 4 Kadang-kadang : 2 

Sering  : 3 Tidak Pernah     : 1 

 

 Kepribadian Siswa 



 

Selalu  : 4 Kadang-kadang  : 2 

Sering  : 3 Tidak Pernah      : 1 

 

2. Teknik Dokumentasi 

 Metode dokumentasi menurut suharsimi 

arikunto diartikan suatu kegiatan mencari data 

atau hal-hal yang diberikan yang berkaitan 

dengan variabel yang berupa catatan, transip, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

agenda dan sebagainya.
55

 Dokumentasi dapat 

juga diartikan sebagai catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang.
56

 Metode ini digunakan untuk 
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memperoleh data tentang struktur organisasi, 

keadaan guru dan siswa kelas V MI Ma’arif 

Polorejo. 

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 diajukan.
57

 Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan dua langkah teknik analisis data, yakni 

analisis data pra penelitian dan analisis data 

penelitian.  

   Adapun analisis data dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 
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1. Pra Penelitian 

a. Uji Validitas Data 

Validitas suatu instrumen penelitian 

tidak lain adalah derajat menunjukkan bahwa 

suatu tes mengukur apa yang hendak diukur. 

Prinsip suatu tes adalah valid, tidak universal. 

Validitas berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur.
58

 

Validitas merupakan derajat ketetapan 

antara data yang menjadi pada objek penelitian 

dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. 

Dengan demikian, data yang valid adalah data 

yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan 

oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya 

terjadi pada objek penelitian. Bila peneliti 

membuat laporan yang tidak sesuai dengan apa 
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yang terjadi pada objek, data tersebut dapat 

dinyatakan tidak valid.
59

 

Adapun cara menghitungnya, yaitu 

dengan menggunakan korelasi product moment 

dan dengan bantuan microsoft excel dalam 

menghitungnya. Langkah-langkah 

menghitungnya adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan tabel analisis item seluruh soal 

b. menyiapkan tabel analisis item setiap soal 

c. memasukkan data ke dalam rumus korelasi 

product moment. 

 
    

               

√(           ) (           )

 

 

Keterangan: 

     = Koefisien korelasi antara X dan Y 

∑XY    = Jumlah perkalian antara X dan Y 
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∑X = Jumlah seluruh nilai X 

∑Y = Jumlah seluruh nilai Y 

∑  
      = Jumlah seluruh nilai X

 
kuadrat 

∑  
      = Jumlah seluruh nilai Y

 
kuadrat.

60
 

Setelah nilai koefisien korelasi     

diketahui, selanjutnya untuk mengetahui valid 

atau tidaknya, peneliti menghitung nilai tabel 

koefisien korelasi pada derajat bebas (db) = n-2. 

Diketahui jumlah responden yang dilibatkan 

dalam uji validitas adalah 21 siswa, sehingga 

pada db = 21 - 2 = 19. Dengan db sebesar 19, 

pada tabel nilai product moment  diperoleh “r” 

tabel pada taraf signifikasi 5% sebesar 0,433. 

Jadi, kalau korelasi antara butir skor total kurang 

dari 0,433, butir dalam instrumen tersebut 

dinyatakan tidak valid atau drop. 
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Uji validitas ini dilaksanakan di MI 

Ma’arif, Polorejo kelas IV A dengan jumlah 

siswa 21. Hasil penghitungan validitas butir soal 

instrumen penelitian variabel Lingkungan 

keluarga, kegiatan ekstrakurikuler siswa, dan 

kepribadian siswa dapat disimpulkan dalam 

tabel rekapitulasi tabel 3.2 dan 3.3 serta 3.4. 

Berikut adalah hasil pengujian validitas 

untuk semua item   pernyataan: 

Tabel 3.2 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Angket 

Lingkungan Keluarga (X1) 

No rhitung rtabel 
Keterangan 

1 0.484 0.433 Valid 

2 0.565 0.433 Valid 

3 0.562 0.433 Valid 



 

No rhitung rtabel 
Keterangan 

4 0.497 0.433 Valid 

5 0.540 0.433 Valid 

6 0.065 0.433 Invalid 

7 0.502 0.433 Valid 

8 0.528 0.433 Valid 

9 0.453 0.433 Valid 

10 0.558 0.433 Valid 

11 0.500 0.433 Valid 

12 0.528 0.433 Valid 

13 0.543 0.433 Valid 

14 0.312 0.433 Invalid 



 

No rhitung rtabel 
Keterangan 

15 0.671 0.433 Valid 

16 0.645 0.433 Valid 

17 0.448 0.433 Valid 

18 0.458 0.433 Valid 

19 0.563 0.433 Valid 

20 0.477 0.433 Valid 

 

Nomor-nomor soal yang dianggap valid 

tersebut kemudian dipakai untuk pengambilan data 

dalam penelitian ini. Dari 20 butir pernyataan 

untuk variabel Lingkungan Keluarga, setelah uji 

validitas penyataan yang tidak valid terdapat pada 

nomor 6 dan 14. Sehingga nomor item yang tidak 

valid  pertanyaannya tidak diikutkan dalam analisis 



 

data selanjutnya, tetapi diganti dengan pertanyaan 

yang baru. 

Tabel 3.3 

Rekapitulasi Uji Validitas Ekstrakurikuler 

Pramuka(X2) 

No rhitung rtabel 
Keterangan 

1 0.708 0.433 Valid 

2 0.457 0.433 Valid 

3 0.789 0.433 Valid 

4 0.302 0.433 Invalid 

5 0.509 0.433 Valid 

6 0.6347 0.433 Valid 

7 0.709 0.433 Valid 

8 0.394 0.433 Invalid 



 

No rhitung rtabel 
Keterangan 

9 0.613 0.433 Valid 

10 0.647 0.433 Valid 

11 0.784 0.433 Valid 

12 0.558 0.433 Valid 

13 0.596 0.433 Valid 

14 0.516 0.433 Valid 

15 0.659 0.433 Valid 

16 0.617 0.433 Valid 

17 0.669 0.433 Valid 

18 0.564 0.433 Valid 

19 0.504 0.433 Valid 



 

No rhitung rtabel 
Keterangan 

20 0.501 0.433 Valid 

  

Nomor-nomor soal yang dianggap valid 

tersebut, kemudian dipakai untuk pengambilan data 

dalam penelitian ini. Terdapat 20 butir pernyataan 

untuk variabel Kedisiplinan Siswa. Setelah uji 

validitas, penyataan yang tidak valid terdapat pada 

nomor 4 dan 8. Sehingga nomor item yang tidak 

valid  pertanyaannya tidak diikutkan dalam analisis 

data selanjutnya, tetapi diganti dengan pertanyaan 

yang baru.  

Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Kepribadian 

Siswa (Y) 

No rhitung rtabel 
Keterangan 



 

No rhitung rtabel 
Keterangan 

1 0.460 0.433 Valid 

2 0.446 0.433 Valid 

3 0.509 0.433 Valid 

4 0.586 0.433 Valid 

5 0.180 0.433 Invalid 

6 0.658 0.433 Valid 

7 0.434 0.433 Valid 

8 0.449 0.433 Valid 

9 0.467 0.433 Valid 

10 0.655 0.433 Valid 

11 0.257 0.433 Invalid 



 

No rhitung rtabel 
Keterangan 

12 0.429 0.433 Invalid 

13 0.643 0.433 Valid 

14 0.524 0.433 Valid 

15 0.653 0.433 Valid 

16 0.513 0.433 Valid 

17 0.568 0.433 Valid 

18 0.582 0.433 Valid 

19 0.592 0.433 Valid 

20 0.481 0.433 Valid 

  

Nomor-nomor soal yang dianggap valid 

tersebut, kemudian dipakai untuk pengambilan data 

dalam penelitian ini. Terdapat 20 butir pernyataan 



 

untuk variabel Kedisiplinan Siswa. Setelah uji 

validitas, penyataan yang tidak valid terdapat pada 

nomor 5, 11 dan 12. Sehingga nomor item yang 

tidak valid  pertanyaannya tidak diikutkan dalam 

analisis data selanjutnya, tetapi diganti dengan 

pertanyaan yang baru. 

b. Uji Reliabilitas 

  Reliabilitas alat penelitian adalah 

ketetapan atau keajegan alat tersebut dalam 

menilai apa yang dinilainya. Artinya, kapanpun 

alat penilaian  tersebut digunakan akan 

memeberikan hasil yang relatif sama.
61

 Untuk 

menguji reliabilitas instrumen dalam penelitian 
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ini, rumus yang digunakan adalah rumus yang 

digunakan adalah rumus alpha cronbach, yaitu:
62

 

    
 

     
{  

    

   
} 

Sedangkan rumus untuk varians, yakni:    

    
     

     
 

 
 

Dimana :   

     : reliabilitas instrumen 

k     : banyaknya butir soal 

∑ σi
 2 

  : jumlah varians butir soal 

σt
2  

: varians total 

N  : jumlah responden. 

Jika nilai r11 > rtabel, maka instrument penlitian 

dinyatakan reliabel. 
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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. 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 



 

keenam yaitu menghitung nilai varians masing-

masing item dan varians total.
63

 

Peneliti menggunakan bantuan SPSS versi 

16.0 for windows. Adapun cara menguji 

reliabilitas instrumen dalam penelitian ini dengan 

menggunakan rumus koefisien alfacronbach. 

Nilai alpha dikonsuktasikan dengan tabel r 

product moment, jika nilai alpha lebih besar maka 

konstruk pernyataan yang merupakan dimensi 

variabel adalah reliabel. Untuk menentukan 

tingkat reliabilitas intrumen peneliti berpedoman 

pada pendapat Suharsimi. Sebagaimana terdapat 

pada tabel berikut: 
64
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Tabel 3.5 

Interpretasi Nilai r 

Interval Koefisien Tingkat Reliabilitas 

0,00 - 0,200 Sangat Rendah 

0,200 - 0,400 Rendah 

0,400 - 0,600 Cukup 

0,600 - 0,800 Tinggi 

0,800 - 1,000 Sangat Tinggi 

 

Adapun teknik yang digunakan untuk 

menghitung reliabilitas instrumen disini peneliti 

menggunakan SPSS versi 16.0 for windows. 

Kemudian ditemukan hasil sebagai berikut: 

 

 



 

Tabel 3.6 

Uji Reliabilitas Lingkungan Keluarga 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.846 18 

                           Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai 

cronbach alpha adalah sebesar 0,846 jadi angka 

tersebut lebih besar dari        sebesar 0,6. Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa instrumen 

penelitian yang digunakan untuk mengukur 

variabel lingkungan keluarga dapat dikatakan 

reliabel sangat tinggi. 

 

 

 



 

                  Tabel 3.7 

  Uji Reliabilitas Ekstrakurikuler  Pramuka 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.904 18 

                      Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai 

cronbach alpha adalah sebesar 0,904 jadi angka 

tersebut lebih besar dari        sebesar 0,6. Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa instrumen 

penelitian yang digunakan untuk mengukur 

variabel ekstrakurikuler pramuka dapat dikatakan 

reliabel sangat tinggi. 

 

 

 



 

Tabel 3.8 

Uji Reliabilitas Kepribadian 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.851 17 

                           Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai 

cronbach alpha adalah sebesar 0,851 jadi angka 

tersebut lebih besar dari        sebesar 0,6. Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa instrumen 

penelitian yang digunakan untuk mengukur 

variabel kepribadian dapat dikatakan reliabel 

sangat tinggi. 

 

 

 



 

2.    Teknik Analisa Data Variabel X1, X2, dan Y 

a. Uji Normalitas 

Pada penelitian ini digunakan  uji Lillifors 

untuk menguji normalitas data. Adapun langkah-

langkahnya sebagai berikut:
65

 

1) Merumuskan hipotesa: 

Ho  : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

2) Menghitung rata-ratanya (mean) dengan 

membuat tabel terlebih dahulu, untuk hal ini 

tabel dibuat distribusi kelompok. Menghitung 

nilai fkb. 

3) Menghitung masing-masing frekuensi dibagi 

jumlah data (f/n). 
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4) Menghitung masing-masing fkb dibagi 

jumlah data (fkb/n). 

5) Menghitung nilai Z dengan rumus Z = 
      

 
 

6) Menghitung P ≤ Z 

7) Menghitung nilai L dengan rumus fkb/n 

dikurangi P ≤ Z. 

8) Membandingkan nilai L maksimum dengan L 

tabel. 

9) Uji hipotesis dan kesimpulan. 

Setelah diketahui data setiap variabel yang 

akan dianalisis berdistribusi normal, adapun 

teknik analisis data yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah 1, 2 mengunakan 

rumus analisis regresi linier sederhana, untuk 

mencari pola hubungan antara satu variabel 



 

dependen dengan satu variabel independen.
66

 Dan 

untuk mencari Rumusan masalah nomor 3 dengan 

menggunakan rumus analisis regresi linier 

berganda , untuk mencari pola hubungan antara 

dua variabel independen dan satu variabel 

dependen. 

b. Uji Linearitas Data 

Istilah “linearitas” menunjuk pada 

pengertian adanya hubungan yang linier antara dua 

sebaran data variabel (dependen dan independen). 

Atau, dikatakan bahwa sebaran kedua variabel itu 

mempunyai hubungan yang linier. Linearitas 

adalah hubungan yang linier antar variabel; artinya 

setiap ada perubahan yang terjadi pada satu 

variabel akan diikuti dengan besaran yang sejajar 

pada variabel lainnya. Untuk memastikan adanya 
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hubungan linearitas tersebut, perlu dilakukan uji 

linearitas. 

Uji linearitas dilakukan dengan uji SPSS, 

dapat dilakukan lewat  

menu Compare Means dengan submenu Means. 

Uji lineritas dengan cara ini menghasilkan angka-

angka statistik. Aturannya H0 harus diterima atau    

P > 0,05.
67

 

c. Uji Regresi Linier Sederhana 

 Adapun teknik analisis data digunakan rumus 

analisis regresi linier sederhana berganda. 

Hubungan antara satu variabel terikat dan satu 

variabel bebas dapat dikatakan linier jika dapat 

dinyatakan dalam: 

       +  x+€ (model untuk populasi) 
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ŷ =   +   x ( model untuk sampel ) 

1) Nilai   ,   dapat dicari dengan rumus : 

   = 
       

          

*    
   

 +    
 

   = ȳ -   x 

2) Uji signifikasi Model dalam Analisis 

Regresi Linier Sederhana 

 Uji overall pada regresi linier 

sederhana dilakukan untuk mengetahui 

apakah variabel bebas yang ada dalam 

model mempunyai pengaruh yang nyata 

terhadap variabel terikat.  

Berikut adalah uji overall pada analisis 

regresi linier sederhana : 

Hipotesis : 

   :    = 0 

    :    = 0 

 



 

Tabel 3.9 

Statistik uji: Tabel Anova (Analysis of 

Variance) 

 

Sumber 

Variasi 

Degree 

of 

Freedom 

(df) 

Sum of 

Square (SS) 

Mean 

Square 

(MS) 

Regresi 1 SSR =    ∑y 

+   ∑   y – 

     

 
 

MSR = 

   

  
 

Error n-2 SSE = ∑  
 - 

(   ∑y+   

∑   y) 

MSE = 

   

  
 

Total n-2 SST = SSR + 

SSE, atau  

SST = ∑  
 - 

     

 
 

 



 

 

Daerah Penolakan :        = 
   

   
 

Tolak Ho bila        >           

3) Menghitung Koefisien Determinasi (    

Dengan rumus :   
 = 

   

   
 

  
 = Koefisien determinasi / proporsi 

keragaman/variabilitas total di 

sekitar nilai tengah yang dapat 

dijelaskan oleh model regresi 

(biasanya dinyatakan dalam persen). 

d. Regresi linier Berganda 

Untuk menjawab rumusan nomor 3, yang 

digunakan adalah dengan uji regresi linier berganda 

dengan bantuan SPSS 16. Uji regresi linier 

berganda digunakan karena terdapat dua buah 

variabel yang secara besama-sama atau lebih 

dengan variabel lain. 



 

ŷ =   +    +      

   = 
(      

  
 

 
)(      

    ) (      
    )       

      

(      
  

 

 
)(      

  
 

 
)        
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(      
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 Keterangan : 

y  : Variabel dependen 

ŷ   : Hasil prediksi nilai y 

x   : Variabel indenpenden 

    : Intercept populasi ( nilai y jika x = 0) 

          : Slope (angka/ arahan koefisien regresi) X1 

    : Slope (angka/arahan koefisien regresi) X2 

   : Mean dari penjumlahan variabel x 

   : Mean dari penjumlahan variabel y 

  : Jumlah Observasi 



 

Untuk uji signifikan model dalam analisis 

regresi linier berganda dapat dilakukan dengan 

menggunakan tabel Anova (Analisi or Varians) 

Tabel 3.10 

Statistik uji: Tabel Anova (Analysis of 

Variance) 

 

Sumber 

Variasi 

Degree 

of 

Freedom 

(df) 

Sum of Square 

(SS) 

Mean 

Square 

(MS) 

Regresi P SSR = (    ∑y 

+   ∑   y 

+  ∑   ) - 

     

 
 

MSR = 

   

  
 

Error n-P-1 SSE = ( ∑  - 

(   ∑y+   

∑   y +   

MSE = 

   

   
 



 

∑   y) 

Total n-1 SST = SSR + 

SSE, atau  

SST = ∑  - 

     

 
 

 

 

Dari perolehan hasil tabel Anova, kemudian 

distatistik ujikan dengan rumus : 

        = 
   

   
 

       = Fα (P ; n-P-1) 

Tolak Ho jika F hitung ≥ F tabel 

Menghitung koefisien determinasi 

(coefficient of determination). Koefisien 

determinasi menggambarkan proporsi besarnya 

pengaruh perubahan variabel bebas pada variabel 

terikatnya. Koefisien determinasi (r
2
) dapat 

ditentukan dengan rumus: 



 

   
   

   
       atau R

2
 = r

2
 x 100% 

Keterangan: 

R
2
 = nilai koefisien determinasi 

r = nilai koefisien product momen 

Besaran koefisien determinasi paling 

kecil adalah nol dan yang terbesar adalah satu. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Profil MI Ma’arif Polorejo Babadan Ponorogo 

 Nama Madrasah   : MI Ma’arif Polorejo 

 Alamat    : Jl. Kantil  64 Desa 

Polorejo  

 Kecamatan    : Babadan   

 Kabupaten    : Ponorogo 

 Provinsi   : Jawa Timur 

 NSM    : 111235020008 

 NPSN   : 20510476 

 Nama Kepala Madarasah  : AHMAD SUYONO,S.P 

 SK Pendirian   : 1957 

 a. Nomor SK   : K/4/C II/7373 

 b. Tanggal SK  : 1 April 1960 



 

 Jenjang Akrteditasi  : A tahun 2015 

 Status Tanah   : Milik Sendiri 

 Surat Kepemilikan  : Wakaf 

 Luas Tanah   : 2.569 M 

 

2. Latar Belakang MI Ma’arif Polorejo 

Awal mulanya MI Ma’arif Polorejo adalah 

tempat untuk belajar Al-Qur’an pada malam hari yang 

bertempat di rumah bapak Mohammad Idris yang 

merupakan seorang tokok agama di desa Polorejo pada 

tahun 1949. Pada tahun 1952 sistem pendidikan 

ditingkatkan menjadi sistem sekolah, walaupun 

keadaan belum memenuhi syarat untuk dijadikan 

sebuah Lembaga pendidikan. Di samping pelajaran 

mengaji anak-anak juga diajarkan baca tulis huruf 

arab. Dan sejak saat itu sekolah masuk pada sore hari 

dengan nama Madrasah Diniyah.  



 

Pada tahun 1957 menjadi Madrasah Wajib 

Belajar (MWB). Untuk sementara tempat belajar 

berada di rumah-rumah penduduk sekitar, karena pada 

waktu itu belum mempunyai Gedung sendiri. Pada 

tahun 1960, Madrasah mendapat bantuan berupa tanah 

wakaf dari Bapak H. Ngali yang bertempat di jalan 

Kantil. Serta pada tahun itu pula madrasah mendapat 

pengakuan dari Kementrian Agama RI dengan Surat 

Keputusan no. K/4/C II/7373 tertanggal 1 April 1960 

dengan nama Madrasah Wajib Belajar Nahdlatul 

Ulama, atau MWBNU. 

Pada tahun 1966 masyarakat wrga NU Desa 

Polorejo bergotong royong mendirikan Gedung 

sekolah di atas tanah wakaf tersebut. Pada tahun 1969 

nama madrasah disesuaikan dengan nama Lembaga 

pendidikan NU Jawa Timur dengan nama Madrasah 

Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama (MINU). Dan pada tahun 



 

1970 nama tersebut diganti lagi dengan nama 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif sesuai dengan nama 

sekolah yang di bawah Lembaga Pendidikan Ma’arif 

Jawa Timur. 

Mulai tahun 1975 madrasah menyesuaikan 

pelajarannya dengan pelajaran sekolah dasar. Dan 

sejak saat itu madrasah mengikuti ujian persamaan 

dengan Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Di tahun 1993 

madrasah mendapatkan piagam jenjang akreditasi 

“Terdaftar” Madrasah Ibtidaiyah Swasta dari 

Departemen Agama Kabupaten Ponorogo. tahun 2003 

mendapat sertifikat Nomor Identitas Sekolah atau NIS 

dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. 

Pada tahun 2007 telah tdiakreditasi oleh BAN 

dengan memperoleh nilai B. Tahun 2007 mendapat 

banyuan peningkatan mutu melalui berbagai 

woskshop, pelatihan, pembinaan dan pengawasan serta 



 

bantuan alat peraga yang cukup dari LAPIS (Learning 

Asisten Program for Islamic School) dari Negara 

Australia yang di wilayah kabupaten Ponorogo yang 

ditangani oleh STAIN Ponorogo. berbagai peningkatan 

dan perkembangannya maka berdasarkan PP No 19 

th.2005 MI Ma’arif Polorejo  ditetapkan sebagai 

Sekolah Standar Nasional (SSN) oleh Direktorat 

Jendral Pendidikan Nasional Jakarta pada tanggal 25 

Desember 2010 di Balai Diklat hotel Singgasana 

Surabaya. 

3. Letak Geografis MI Ma’arif Polorejo, Babadan, 

Ponorogo 

MI Ma’arif Polorejo, Babadan, Ponorogo 

merupakan salah satu madrasah ibtidaiyah yang ada di 

kota Ponorogo yang terletak di Jalan Kantil 64 Desa 

Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, 

Provinsi Jawa Timur. Madrasah ibtidaiyah ini 



 

memiliki lokasi yang strategis, tidak jauh dari 

perkotaan sehingga mudah di jangkau. Di dekat 

madrasah terdapat taman kanak-kanan dan juga 

dikelilingi oleh rumah penduduk dan dekat dengan 

jalan raya.  Luas tanah yang dimiliki 2.569 M2 dan 

madrasah mempunyai Status akreditasi “A”. 

4. Visi, Misi dan Tujuan MI Ma’arif Polorejo 

a. Visi MI Ma’arif Polorejo 

”Terwujudnya sebagai  Madrasah Unggulan, 

Berbudaya dan Islami” 

b. Misi MI Ma’arif Polorejo 

a) Melaksanakan landasan pendidikan: filosofi, 

disiplin ilmu (ekonomi,   psikologi,   sosiologi,   

budaya.    politik),   dan ilmiah. 

b) Memahami, menghayati, dan melaksanakan 

tujuan dan fungsi pendidikan nasional 



 

c) Meningkatkan input dan output madrasah 

(kualitas, produktivitas, efisiensi, efektivitas, 

dan inovasi)  

d) Meningkatkan prestasi  siswa dengan 

mengifiensikan daya dukungnya 

e) Meraih juara lomba sampai tingkat    nasional 

f) Mengalokasikan sumberdaya madrasah  untuk  

merealisasikan  rencana  pengembangan  

madrasah  

g) Mengupayakan ketersediaan  dan kesiapan  

sarana dan prasarana  madrasah  

(laboratorium.perpustakaan, kelas,peralatan. 

perlengkapan, dsb.) 

h) Mengefisiensikan  kerjasama internal dan 

eksternal 

i) Melatih bakat,kepribadian dan keterampilan 

bagi guru dan siswa 



 

j) Meningkatkan peran aktif masyarakat 

k) Berakhlak mulia, ramah, santun dan sholih 

c. Tujuan MI Ma’arif Polorejo 

1) Selama satu tahun pembelajaran Madrasah 

dapat  Mengembangkan KTSP dengan 

dilengkapi Silabus tiap mata pelajaran, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran, Lembar Kegiatan 

Siswa , evaluasi dan perbaikan 

2) Mengembangkan Kurikulum tahun 2013 untuk 

mata pelajaran agama pada kelas I dan IV 

dengan dilengkapi Silabus tiap mata pelajaran, 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Lembar 

Kegiatan Siswa , evaluasi dan perbaikan 

3) Melaksanakan Manajemen Berbasis Madrasah 

dan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 

Madrasah secara demokratis, akuntabel dan 

terbuka  



 

4) Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan 

pendekatan nonkonvensional diantaranya CTL, 

Direct Instruction, Cooperative Learning, dan 

PAKEM 

5) Mengikutsertakan tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan dalam pelatihan peningkatan 

profesionalitas melalui kegiatan KKMI ,KKG, 

Madrasah Mitra, lomba, Seminar, Workshop, 

Kursus Mandiri dan kegiatan lain yang 

menunjang profesionalisme. 

6) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana 

kegiatan pembelajaran (ruang, media, 

perpustakaan, media pembelajaran Matematika, 

SAINS, IPS, Bahasa, SBK, ekstrakurikuler dan 

enam mapel agama) serta sarana penunjang 

berupa tempat ibadah,air bersih, kebun 

madrasah, tempat parkir, kantin madrasah, 



 

koperasi,olah raga dan WC madrasah dengan 

mengedepankan skala prioritas. 

7) Mengembangkan program pengembangan diri 

beserta jadual pelaksanaannya. 

8) Menggalang pembiayaan pendidikan secara adil 

dan demokratis dan memanfaatkan secara 

terencana serta dipertanggungjawabkan secara 

jujur, transparan dan memenuhi akuntabilitas 

publik. 

9) Mengoptimalkan pelaksanaan penilaian otentik 

secara berkelanjutan 

10) Mengoptimalkan pelaksanaan program remedi 

dan pengayaan 

11) Mengikutsertakan siswa dalam kegiatan Porseni 

tingkat kabupaten atau jenjang berikutnya. 



 

12) Membentuk kelompok kegiatan bidang 

ekstrakurikuler yang bertaraf lokal, kabupaten, 

regional maupun nasional. 

13) Membekali komunitas madrasah agar dapat 

mengimplementasikan ajaran agama melalui 

kegiatan shalat berjamaah, baca tulis Al-Qur’an,  

hafalan surat – surat pendek/ Al- Qur’an dan 

pengajian keagamaan 

5. Keadaan Guru dan Siswa MI Ma’arif Polorejo 

a. Keadaan Guru MI Ma’arif Polorejo 

Guru merupakan salah satu faktor terpenting 

dalam pendidikan. Kualitas guru mempengaruhi 

perkembangan peserta didik. MI Ma’arif Polorejo 

memiliiki guru dan tenaga pendukung berjumlah 

19 guru. Dari jumlah guru tersebut 3 orang 

diantarannya PNS dan 16 adalah guru swasta. 



 

Sedangkan tingkat pendidikan semuanya sudah 

selesai S1. 

Selain menjadi guru, mereka para pendidik 

juga sebagai karyawan. Karyawan yang dimaksud 

adalah personel yang ikut serta dan menjadi bagian 

dalam seluruh proses yang belangsung di MI 

Ma’arif Polorejo. 

b. Keadaan Siswa MI Ma’arif Polorejo 

Siswa yang masuk pada lembaga pendidikan 

MI Ma’arif Polorejo sebagian besar berasal dari 

Desa Polorejo. Ada juga yang bersal dari desa 

sekitar. Misalnya dari Desa Gupolo, Desa Cekok, 

Desa Ngunut tentunya dengan latar belakang 

keluarga dan ekonomi yang berbeda-beda, 

sehingga kemampuan dasar dari keluargapun tidak 

sama. Ada yang bersal dari lingkungan keluarga 

yang cukup dalam masalah ekonomi. Dari 



 

lingkungan yang beraneka ragam itulah sehingga 

siswa-siswi MI Ma’arif Polorejo dalam memahami 

dan menyerap materi pelajaran sangat bermacam-

macam, ada yang sangat mudah dalam memahami 

materi, ada yang biasa saja bahkan ada yang 

mengalami kesulitan dalam memahami suatu 

materi. Pada akhirnya hasil akhir dari masing-

masing siswa juga tidak sama. Siswa siswi MI 

Ma’arif Polorejo Babadan Ponorogo Kebonsari 

Madiun tahun pelajaran 2017-2018 berjumlah 383 

siswa yang terdiri dari kelas I sampai kelas VI. 

 

 

 

 

 

 



 

    Tabel 4.1 

Jumlah Siswa dan Rombel Tahun Pelajaran       

2017/2018 

Kelas Ruang Kelas Rombel 

Jumlah Siswa 

L P Jumlah 

I 3 3 40 48 88 

II 2 2 24 32 56 

III 2 2 24 26 50 

IV 3 3 29 37 66 

V 2 2 21 28 49 

VI 3 3 35 39 74 



 

 

 

6. Sarana dan Prasarana MI Ma’arif Polorejo, 

Babadan, Ponorogo 

MI Ma’arif Polorejo, Babadan, Ponorogo 

telah memiliki lahan milik sendiri dan memiliki 

status hak atas tanah atau memiliki izin 

pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. MI 

Ma’arif Polorejo, Babadan, Ponorogo memiliki 20 

ruang, dengan rincian 15 ruang belajar, 1 ruang 

kepala madrasah, 1 ruang guru, 1 ruang tata usaha, 

1 ruang UKS, 1 ruang multimedia, 1 ruang 

perpustakaan, dan juga terdapat sebuah musholla. 

Untuk lokasi kamar mandi (toilet) berada di 

JML 15 15 173 210 383 



 

beberapa tempat, yaitu 5 di sebelah ruang 

perpustakaan, dan 1 di dekat ruang kelas. Selain 

yang telah disebutkan, MI Ma’arif Polorejo, 

Babadan, Ponorogo juga dilengkapi dengan tempat 

sampah di depan ruang kelas. 

   Tabel 4.2 

Gedung/Ruang yang ada di MI Ma’arif Polorejo 

No Gedung/Ruang Jumlah Luas 

(M
69

) 

Kebutuhan 

1 Ruang kelas  15 40/ruang   15 

2 Kantor Guru  1 30  56 m2 

3 Kantor Kepala 

Madrasah  

1 15 24 m2 

                                                           
 



 

4 Perpustakaan  1 25 56m2 

5 Multimedia 1 9 43 m2 

6 Mushola/masjid 1 52 52 m2 

7 Kamar mandi guru 1 2 4 m 

8 Kamar mandi siswa  2 2/ruang 2/ruang 

9 Toilet siswa 3 2/ruang 8  

10 Ruang tamu - - 1  

11 Ruang kesenian  - - 1 

12 Ruang UKS 1 6 24 

13 Ruang BP/BK - - 1 



 

14 Ruang ketrampilan  - - 1 

15 Ruang Komputer - - 56 m2 

16 Kantor TU  1 9 9 m2 

 

B.   Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data Skor Jawaban Angket Lingkungan 

Keluarga  MI Ma’arif Polorejo 

Untuk mendapatkan data  peneliti menggunakan 

metode angket langsung, yaitu angket yang dijawab 

oleh responden yang telah ditentukan oleh peneliti. 

Dalam penelitian ini yang dijadikan responden 

penelitian adalah siswa MI Ma’arif Polorejo yaitu kelas 

VA sejumlah 25 siswa dan VB  sejumlah 24 siswa, 

semuanya berjumlah 49 siswa. 



 

Adapun hasil skor jawaban angket lingkungan 

keluarga kelas V MI Ma’arif Polorejo sebagai berikut. 

Tabel 4.3 

Skor Jawaban Angket Lingkungan Keluarga 

 kelas V MI Ma’arif Polorejo 

No Skor Angket Penguatan Frekuensi 

1.  75  1  

2.  73  1  

3.  71  2  

4.  70  4  

5.  69 1 

6.  68  1  

7.  66 3 

8.  65 1 



 

9.  64 1 

10.  63  5  

11.                     62 4 

12.  61 3 

13.  59  5  

14.  58  4 

15.  57  2  

16.  56  5  

17.  55  1 

18.  54 2 

19.  52 2 

20.  47 1 

                 Jumlah 49 

 



 

2. Deskripsi Data Tentang Tentang Skor Jawaban 

Ekstrakurikuler Pramuka kelas V MI Ma’arif 

Polorejo 

Untuk mendapatkan data mengenai kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka peneliti menggunakan metode 

angket langsung, yaitu angket yang dijawab oleh 

responden yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam 

penelitian ini yang dijadikan responden penelitian 

adalah siswa MI Ma’arif Polorejo yaitu kelas VA 

sejumlah 25 siswa dan VB  sejumlah 24 siswa, 

semuanya berjumlah 49 siswa. 

Adapun hasil skor jawaban angket 

ekstrakurikuler pramuka kelas V MI Ma’arif Polorejo 

sebagai berikut. 

 

 



 

Tabel 4.4 

Skor Jawaban Angket Ekstrakurikuler Pramuka  

kelas V MI Ma’arif Polorejo 

No Skor Angket Penguatan Frekuensi 

1.  75 1 

2.  74 1 

3.  73 3 

4.  72 1 

5.  70 1 

6.  69 3 

7.  68 1 

8.  67 2 

9.  66 1 

10.  65 1 



 

11.  64 3 

12.  63 1 

13.  62 1 

14.  61 1 

15.  59 2 

16.  58 1 

17.  57 1 

18.  56 3 

19.  55 1 

20.  53 1 

21.  52 2 

22.  50 3 

23.  49 1 



 

24.  48 5 

25.  46 1 

26.  45 1 

27.  43 1 

28.  42 2 

29.  41 1 

30.  40 2 

Jumlah 49 

 

3. Deskripsi Data Tentang Tentang Skor Jawaban 

Kepribadian Siswa kelas V MI Ma’arif Polorejo 

Untuk mendapatkan data mengenai kepribadian 

siswa peneliti menggunakan metode angket langsung, 

yaitu angket yang dijawab oleh responden yang telah 

ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang 



 

dijadikan responden penelitian adalah siswa MI Ma’arif 

Polorejo yaitu kelas VA sejumlah 25 siswa dan VB  

sejumlah 24 siswa, semuanya berjumlah 49 siswa. 

Adapun hasil skor jawaban angket kepribadian 

siswa kelas V MI Ma’arif Polorejo sebagai berikut. 

 

Tabel 4.5 

Skor Jawaban Angket Kepribadian Siswa  

kelas V MI Ma’arif Polorejo 

 

No Skor Angket Penguatan Frekuensi 

1. 76 1 

2. 74 1 

       3. 72 1 

4. 70 1 



 

5. 69 1 

6. 68 1 

7. 67 1 

8. 66 2 

9. 65 2 

 10. 64 1 

11. 62 4 

12. 61 1 

13. 60 4 

14. 59 3 

15. 58 5 

16. 57 2 

17. 56 1 



 

18. 55 2 

19. 54 3 

20. 53 1 

21. 52 1 

22. 51 2 

23.                    49 2 

24. 48 3 

25. 45 2 

26. 43 1 

Jumlah 49 

 

Setelah peneliti melakukan penelitian dan 

memperoleh data yang penulis butuhkan sesuai 



 

dengan pembahasan skripsi ini, data tersebut belum 

dapat dimengerti sebelum diadakan analisis data. 

 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

1. Uji  Normalitas Data (Uji Asumsi) 

Tujuan uji normalitas adalah untuk 

mengetahui apakah data dari variabel yang diteliti 

normal atau tidak guna memenuhi asumsi klasik 

tentang kenormalan data. Uji normalitas ini 

dilakukan menggunakan rumus Kolmogorov 

Smimov dengan bantuan SPSS. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat tabel berikut ini. 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.6 

                      One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Lingkungan 

Keluarga 

N 49 

Normal 

Parameters
a
 

Mean 61.53 

Std. Deviation 6.110 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute .110 

Positive .110 

Negative -.080 

Kolmogorov-Smirnov Z .767 

Asymp. Sig. (2-tailed) .598 

 Test distribution is Normal. 



 

Uji Normalitas Variabel Lingkungan Keluarga 

Perhitungan uji normalitas dengan 

Kolmogorov-Smirnov Z diperoleh jumlah 0,767 dengan 

Asymp. Sig.(2-tailed) diperoleh jumlah 0,598. Apabila 

nilai probabilitas hasil hitungan lebih besar dari 0,05 

artinya distribusi data normal. Namun sebaliknya jika 

nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka distribusi data 

tidak normal. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa variabel Lingkungan Keluarga (X1) berdistribusi 

normal 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.7 

Uji Normalitas Variabel Ekstrakurikuler 

Pramuka 

           One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Ekstrakurikuler Pramuka 

N 49 

Normal Parameters
a
 Mean 56.43 

Std. Deviation 10.884 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .090 

Positive .090 

Negative -.083 

Kolmogorov-Smirnov Z .630 

Asymp. Sig. (2-tailed) .823 

Test distribution is Normal. 



 

           One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Ekstrakurikuler Pramuka 

N 49 

Normal Parameters
a
 Mean 56.43 

Std. Deviation 10.884 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .090 

Positive .090 

Negative -.083 

Kolmogorov-Smirnov Z .630 

Asymp. Sig. (2-tailed) .823 

 

Perhitungan uji normalitas dengan 

Kolmogorov-Smirnov Z diperoleh jumlah 0,630 dengan 

Asymp. Sig.(2-tailed) diperoleh jumlah 0,823. Apabila 

nilai probabilitas hasil hitungan lebih besar dari 0,05 

artinya distribusi data normal. Namun sebaliknya jika 



 

nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka distribusi data 

tidak normal. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa variabel Ekstrakurikuler Pramuka (X2) 

berdistribusi normal. 

Tabel 4.8 

Uji Normalitas Variabel Kepribadian 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Kepribadian 

N 49 

Normal 

Parameters
a
 

Mean 58.41 

Std. Deviation 7.670 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .075 

Positive .075 

Negative -.071 



 

Kolmogorov-Smirnov Z .524 

Asymp. Sig. (2-tailed) .946 

Test distribution is Normal. 

 

Perhitungan uji normalitas dengan 

Kolmogorov-Smirnov Z diperoleh jumlah 0,524 dengan 

Asymp. Sig.(2-tailed) diperoleh jumlah 0,946. Apabila 

nilai probabilitas hasil hitungan lebih besar dari 0,05 

artinya distribusi data normal. Namun sebaliknya jika 

nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka distribusi data 

tidak normal. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa variabel Kepribadian (Y) berdistribusi normal. 

2. Uji Liniearitas Data 

Istilah “linearitas” menunjuk pada pengertian 

adanya hubungan yang linier antara dua sebaran data 

variabel (dependen dan independen). Atau dengan 



 

kata lain bahwa sebaran kedua variabel itu 

mempunyai hubungan yang linier. Linearitas adalah 

hubungan yang linier antar variabel. Artinya, setiap 

ada perubahan yang terjadi pada satu variabel akan 

diikuti dengan besaran yang sejajar pada variabel 

lainnya. Untuk memastikan adanya hubungan 

linearitas tersebut, perlu dilakukan uji linearitas. 

Uji linearitas dilakukan dengan uji SPSS. 

Aturannya H0 harus diterima atau P > 0,05. Adapun 

penghitungan menggunakan aplikasi SPSS  dapat 

dilihat pada tabel berikut 

Tabel 4.9 

Uji Linieritas Data Lingkungan Keluarga dan Kepribadian 

                                                             ANOVA Table 

   Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 



 

Kepribadian 

* 

Lingkungan 

Keluarga 

Between 

Groups 

(Combined) 1550.420 19 81.601 1.858 .064 

Linearity 370.062 1 370.062 8.428 .007 

Deviation from 

Linearity 
1180.358 18 65.575 1.493 .164 

Within Groups 1273.417 29 43.911   

Total 2823.837 48    

 

Tabel 4.10 

Uji Liniearitas Data Esktrakurikuler Pramuka dan 

Kepribadian 

                                                        ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Kepribadi

an * 

Betwee

n 

(Combin

ed) 
2100.170 30 70.006 1.741 .109 

Linearity 738.684 1 738.684 18.374 .000 



 

Ekstrakuri

kuler 

Pramuka 

Groups Deviatio

n from 

Linearity 

1361.486 29 46.948 1.168 .372 

Within Groups 723.667 18 40.204   

Total 2823.837 48    

 

   Koefisien linieritas dapat dilihat di kolom F dan 

Sig pada baris Deviation from Linearity. Ketentuannya 

adalah jika sig (P) > 0,05= linier, sedang Sig (P) < 0,05 

=  tidak linier. 

1) Pasangan variabel “Lingkungan Keluarga” dan 

“Kepribadian” memiliki F = 1.493 dan Sig. 

0,164 

2) Pasangan variabel “Ekstrakurikuler Pramuka” 

dan “Kepribadian” memiliki F = 1.168 dan Sig. 

0,372 

Tingkat signifikansi kedua pasang variabel di 

atas 0,05 (P > 0,05). Dengan demikian, hubungan data 



 

skor kedua pasang variabel tersebut dinyatakan linier. 

Uji selanjutnya yaitu analisis regresi dapat diteruskan 

karena kedua data memiliki hubungan yang linier. 

3. Analisis Data tentang Pengaruh Lingkungan 

Keluarga dan Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka 

terhadap Kepribadian Siswa Kelas V di MI 

Ma’arif Polorejo Babadan Ponorogo. 

 Setelah peneliti melakukan penelitian serta data 

yang diperoleh sudah normal dan linier, baik itu data 

lingkungan keluarga, ekstrakurikuler pramuka maupun 

kepribadian siswa, data tersebut belum dapat 

dimengerti sebelum diadakan analisis data. Untuk 

menganalisis data, penulis menggunakan SPSS 16. 

Hasil analisis data tersebut dijelaskan di bawah ini. 

a. Analisis data tentang pengaruh lingkungan 

keluarga terhadap kepribadian siswa 

  Setelah data terkumpul dan data sudah 



 

normal baik itu data tentang, lingkungan keluarga 

terhadap kepribadian siswa kelas V kemudian di 

tabulasikan. Adapun untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh antara lingkungan keluarga dan 

kepribadian siswa kelas V MI Ma’arif Polorejo, 

Babadan, Ponorogo, peneliti menggunakan rumus 

regresi sederhana. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

 

 

                    Tabel 4.11 

Tabel Anova Lingkungan Keluarga dan Kepibadian Siswa 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 370.062 1 370.062 7.088 .011
a
 



 

Residual 2453.774 47 52.208   

Total 2823.837 48    

a. Predictors: (Constant), Lingkungan 

Keluarga 

  

b. Dependent Variable: Kepribadian    

            Hipotesis: 

Ho :  Tidak ada pengaruh lingkungan keluarga terhadap 

kepribadian siswa kelas V di MI Ma’arif Polorejo 

Babadan Ponorogo. 

Ha : Ada pengaruh lingkungan keluarga terhadap 

kepribadian siswa kelas V di MI Ma’arif Polorejo 

Babadan Ponorogo. 

          Berdasarkan nilai F dari tabel Anova diperoleh F 

hitung  = 7.088 dengan tingkat signifikasi / probabilitas 

0,011 < 0,05. Dengan demikian disimpulkan Ho ditolak 

yang berarti Ha diterima yaitu ada pengaruh yang 



 

signifikan lingkungan keluarga terhadap kepribdian 

siswa kelas V di MI Ma’arif Polorejo Babadan 

Ponorogo. 

  Tabel 4.12 

                          Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .362
a
 .131 .113 7.22551 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Keluarga 

b.  Dependent Variable:  Kepribadian siswa 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai 

korelasi/hubungan (R), yaitu sebesar  0,362 dan dijelaskan 

besar persentase pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat yang isebut koefisien determinasi yang 

merupakan hasil dari penguadratan R. dari output tersebut 



 

diperoleh koefisien (R²) sebesar 0,131 yang mengandung 

pengertian bahwa pengaruh lingkungan keluarga terhadap 

kepribadian siswa kelas V MI Ma’arif Polorejo, Babadan, 

Ponorogo sebesar 13,1%, sedangkan sisanya dipengaruhi 

variabel yang lain. Untuk mengetahui hasil perhitungan 

secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 18. 

b. Analisis data tentang pengaruh kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka terhadap kepribadian siswa 

Adapun untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

antara kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap 

kepribadian siswa kelas V MI Ma’arif Polorejo, Babadan, 

Ponorogo, peneliti menggunakan rumus regresi sederhana. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat  pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.13 

Tabel Anova Ekstrakurikuler Pramuka dan 

Kepribadian Siswa  

         ANOVA
b
 



 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 738.684 1 738.684 16.650 .000
a
 

Residual 2085.153 47 44.365   

Total 2823.837 48    

a. Predictors: (Constant), Ekstrakurikuler 

Pramuka 

  

b. Dependent Variable: Kepribadian    

Hipotesis:   

Ho :  Tidak ada pengaruh kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka terhadap kepribadian siswa kelas V di 

MI Ma’arif Polorejo Babadan Ponorogo. 

Ha :     Ada pengaruh kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka terhadap kepribadian siswa kelas V di 

MI Ma’arif Polorejo Babadan Ponorogo. 



 

Berdasarkan nilai F dari tabel Anova diperoleh 

F hitung = 16.650. Sedangkan tingkat signifikasi / 

probabilitas 0,000 < 0,05. Dengan demikian 

disimpulkan Ho ditolak yang berarti Ha diterima, yaitu 

ada pengaruh yang signifikan kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka terhadap kepribadian siswa kelas V di MI 

Ma’arif Polorejo Babadan Ponorogo 

 

Tabel 4.14 

                                Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .511
a
 .262 .246 6.66070 

a. Predictors: (Constant), Ekstrakurikuler Pramuka 



 

 

 Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,511 dan dijelaskan besar 

persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari 

penguadratan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien (R²) 

sebesar 0.262 yang mengandung pengertian  bahwa  pengaruh 

ekstrakurikuler pramuka terhadap kepribadian siswa kelas V 

MI Ma’arif Polorejo, Babadan, Ponorogo sebesar 26,2%, 

sedangkan sisanya dipengaruhi variabel yang lain. Untuk 

mengetahui hasil penghitungan secara terperinci dapat dilihat 

pada lampiran 18 

c. Analisis data tentang pengaruh lingkungan keluarga dan 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap kepribadian 

siswa kelas V MI Ma’arif Polorejo, Babadan, Ponorogo. 

 

Tabel 4.15 



 

Tabel Anova Pengaruh Lingkungan Keluarga dan 

 Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka Terhadap 

Kepribadian Siswa 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 869.367 2 434.684 10.231 .000
a
 

Residual 1954.470 46 42.488   

Total 2823.837 48    

a. Predictors: (Constant), Ekstrakurikuler Pramuka (X2), Lingkungan 

Keluarga (X1) 



 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 869.367 2 434.684 10.231 .000
a
 

Residual 1954.470 46 42.488   

Total 2823.837 48    

a. Predictors: (Constant), Ekstrakurikuler Pramuka (X2), Lingkungan 

Keluarga (X1) 

b. Dependent Variable: Kepribadian (Y) 

Hipotesis: 

 

 

 

 

 

 

  



 

Ho    :  Tidak ada pengaruh lingkungan keluarga dan kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka terhadap kepribadian siswa kelas V di 

MI Ma’arif Polorejo Babadan Ponorogo. 

Ha : Ada pengaruh lingkungan keluarga dan kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka terhadap kepribadian siswa 

kelas V di MI Ma’arif Polorejo Babadan Ponorogo. 

Berdasarkan dari tabel Anova diperoleh F hitung  = 

10,231 dengan tingkat signifikasi/probalititas 0,000 < 0,05. 

Dengan demikian disimpulkan Ho ditolak yang berarti Ha 

diterima yaitu ada pengaruh yang signifikan lingkungan 

keluarga dan kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap 

kepribadian siswa kelas V di MI Ma’arif Polorejo Babadan 

Ponorogo.  

Tabel 4.16 

Model Summary 



 

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

1 .555
a
 .308 .278 6.51832 

a. Predictors: (Constant), Ekstrakurikuler Pramuka (X2), Lingkungan 

Keluarga (X1) 

Tabel di atas menjelaskan besarnya 

nilai/hubungan (R), yaitu sebesar 0,555 dan 

menjelaskan besarnya presentase pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien 

determinasi yang merupakan hasil dari pengkuadratan 

R. Dari output tersebut diperoleh koefisien (R²) sebesar 

0,308 yang  mengandung pengertian bahwa pengaruh 

lingkungan keluarga dan kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka terhadap kepribadian siswa  kelas V MI 

Ma’arif Polorejo, Babadan, Ponorogo adalah sebesar 

30,8% sedang sisanya dipengaruhi oleh variabel yang 

lainnya. Untuk mengetahui hasil penghitungan secara 

terperinci dapat dilihat pada lampiran 19 



 

D. Pembahasan dan Interpetasi  

 Dalam penelitian ini, penulis mengamati tiga hal 

yang menjadi pokok bahasan, yaitu lingkungan 

keluarga (X1), ekstrakurikuler pramuka (X2), dan 

kepribadian siswa (y) kelas V di MI Ma’arif Polorejo 

Babadan, Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

Pada pembahasan ketiga variabel tersebut di 

dapatkan hasil bahwa lingkungan keluarga (X1) 

terhadap kepribadian siswa (Y) berpengaruh dengan 

hasil F hitung sebesar =  7.088  dengan tingkat 

signifikan probalitas 0.011<0,05, maka Ha diterima. 

Selanjutnya, nilai koefisien (R²) sebesar 13,1%. 

Ekstrakurikuler Pramuka (X2)  terhadap kepribadian 

siswa (Y) berpengaruh dengan hasil F hitung sebesar = 

16.650  dengan tingkat signifikan probalitas 

0.000<0,05, maka Ha diterima. Kemudian, nilai 

koefisien (R²) sebesar 26,2%. Lingkungan Keluarga 



 

(X1) dan Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka (X2) 

berpengaruh terhadap kepribadian siswa (Y) kelas V 

MI Ma’arif Polorejo, Babadan, Ponorogo dengan hasil 

F hitung sebesar = 10.231 dengan tingkat signifikikansi/ 

probalititas 0,000 < 0,05 maka Ha diterima. Nilai  

koefisien (R²) sebesar 0,308 yang  mengandung 

pengertian bahwa pengaruh lingkungan keluarga dan 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap kepribadian 

siswa kelas V MI Ma’arif Polorejo, Babadan, Ponorogo 

adalah sebesar 30,8% sedang sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lainnya. 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan 

mengenai variabel lingkungan keluarga dan kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka terhadap kepribadian siswa 

kelas V MI Ma’arif Polorejo, Babadan, Ponorogo tahun 

2018/2019 daoat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan 

keluarga terhadap kepribadian siswa kelas V di MI 

Ma’arif Polorejo, Babadan, Ponorogo. Besar 

pengaruhnya adalah 13,1%, sedangkan 86,9% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka terhadap kepribadian 

siswa kelas V di MI Ma’arif Polorejo, Babadan, 

Ponorogo. Besar pengaruhnya adalah 26,2%, 



 

sedangkan 73,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diteliti. 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan 

keluarga dan kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

terhadap kepribadian siswa kelas V di MI Ma’arif 

Polorejo, Babadan, Ponorogo. Besar pengaruhnya 

adalah 30,8%, sedangkan 69,2% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan, peneliti memiliki saran untuk beberapa 

pihak, antara lain: 

1. Bagi Orang tua 

Dengan memperhatikan hasil dari penelitian ini, 

diharapkan bagi orang tua dalam membentuk 

kerpibadian siswa peran orang tua sangatlah 

penting, dapat dilakukan dengan cara lebih 



 

memperhatikan anak serta pengajaran tentang 

perilaku yang baik. 

2. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini hendaknya digunakan 

sebagai pertimbangan bagi pihak sekolah 

khususnya bagi kepala sekolah dan guru untuk 

tetap mempertahankan dan mengembangkan 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang telah 

berjalan dengan baik di MI Ma’arif Polorejo. Serta 

mampu mengembangkan bakat minat  yang 

dimiliki oleh siswa siswi MI Ma’arif Polorejo 

tersebut. 

3. Bagi Siswa 

 Hasil penelitian ini hendaknya siswa selalu 

membiasakan diri untuk selaku berperilaku sopan 

dan membangun sikap positif dalam dirinya. 



 

Dengan demikan masing-masing individu 

diharapkan akan berkepribadian baik pula. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Hendaknya hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai dasar atau paling tidak sebagai pembanding 

untuk penelitian yang akan datang. Selain itu, 

diharapkan agar peneliti selanjutnya dapat 

melanjutkan penelitian dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif. 
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