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ABSTRAK 
 

Sari, Nopita. 2019. Korelasi Lingkungan Keluarga dengan 
Kedisiplinan Siswa Kelas IV di MIN 6 Ponorogo 
Tahun Pelajaran 2018/2019. Skripsi. Jurusan 
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 
Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Kurnia 
Hidayati, M.Pd. 

 
Kata Kunci: Lingkungan Keluarga dan Kedisiplinan 
 Lingkungan keluarga merupakan lingkungan 
pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah anak 
pertamatama mendapatkan didikan dan bimbingan. Juga 
dikatakan lingkungan yang utama, karena sebagian besar 
dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga, sehingga 
pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah 
dalam keluarga. Disiplin merupakan pengaruh yang 
dirancang untuk membantu anak mampu menghadapi 
lingkungan. Dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan, 
siswa di MIN 6 Ponorogo ada yang belum mencerminkan 
sikap disiplin sebagai seorang siswa. Misalnya datang 
terlambat, menggunakan pakaian dengan tidak rapi, 
berbicara dengan kasar, bermain sendiri ketika pelajaran, 
bertengkar dengan temannya, dan tidak bertanggung jawab 
dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 
 Berangkat dari fenomena tersebut, tujuan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Mengetahui 
lingkungan keluarga siswa kelas IV MIN 6 Ponorogo Tahun 
Pelajaran 2018/2019. (2) Mengetahui tingkat kedisiplinan 
siswa kelas IV MIN 6 Ponorogo Tahun Pelajaran 
2018/2019. (3) Mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang 
positif antara lingkungan keluarga dengan kedisiplinan 
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siswa kelas IV MIN 6 Ponorogo Tahun Pelajaran 
2018/2019. 
 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis 
penelitian kuantitatif yang bersifat korelasional. Penelitian 
ini menggunakan sampel jenuh, karena populasi dari siswa 
kelas IV di MIN 6 Ponorogo seluruhnya dijadikan sampel. 
Adapun teknik pengumpulan data menggunakan angket. 
Adapun analisis data menggunakan rumus statistik yaitu 
korelasi Product Moment. 
 Berdasarkan analisis tersebut, disimpulkan (1) 
Lingkungan Keluarga siswa kelas IV di MIN 6 Ponorogo 
tahun pelajaran 2018/2019 berkategori cukup dengan 
frekuensi sebanyak 23 responden dari 31 responden, (2) 
Kedisiplinan siswa kelas IV di MIN 6 Ponorogo tahun 
pelajaran 2018/2019 berkategori cukup dengan frekuensi 
sebanyak 22 responden dari 31 responden, (3) Ada korelasi 
positif yang signifikan antara lingkungan keluarga dengan 
kedisiplinan siswa kelas IV di MIN 6 Ponorogo tahun 
pelajaran 2018/2019 dengan rhitung 0.793 > rtabel 0.355 pada 
taraf signifikansi 5%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan atau bisa dikatakan ilmu pendidikan dan 

pedagogi/pedagogika merupakan suatu disiplin ilmu 

yang terkait dengan proses pemeradaban, 

pemberbudayaan manusia, dan pendewasaan manusia.1 

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan 

yang pertama, karena dalam keluarga inilah kali pertama 

anak mendapatkan didikan dan bimbingan. Keluarga 

dikatakan lingkungan yang utama karena sebagian besar 

dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga. 

Pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak 

adalah dalam keluarga. Tugas utama dari keluarga bagi 

pendidikan anak ialah sebagai peletak dasar bagi 

pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. 

Sifat dan tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua 

orang tuanya dan dari anggota yang lain.2 Pendidikan 

yang baik sangat dibutuhkan untuk manusia. Oleh 

                                                           
1 Muhammad Rifa’i, Sosiologi Pendidikan (Yogyakarta: ArRuzz 
Media, 2011), 55. 
2 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Rajagrafindo 
Persada, 2003), 38. 
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karena itu, keluarga sebagai salah satu penyedia 

pendidikan bagi anak diharapkan mampu memberikan 

pengalaman terbaik untuk mendapatkan anak yang 

berkualitas. 

Dikutip oleh Helmawati, William J. Goode 

mengemukakan bahwa keberhasilan atau prestasi yang 

dicapai anak dalam pendidikannya sesungguhnya tidak 

hanya memperhatikan mutu dan institusi pendidikan 

saja, tetapi juga memperlihatkan keberhasilan keluarga 

dalam memberikan anakanak mereka persiapan yang 

baik untuk pendidikan yang dijalani. Keluarga adalah 

institusi sosial yang ada dalam setiap masyarakat. Oleh 

karena itu, keluarga menjadi institusi terkuat yang 

dimiliki oleh masyarakat manusia karena melalui 

keluargalah seseorang memperoleh kemanusiaannya. 

Keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang pertama 

sangat berpengaruh dalam membentuk pola kepribadian 

anak. Di dalam keluarga anak pertama kali berkenalan 

dengan nilai dan norma.3 Anak akan mudah menerima 

dan meniru segala sesuatu yang didapatnya dari dalam 

keluarga. Jikalah keluarga memperlihatkan semangat, 

kerja keras, dan keberhasilan maka anak akan terarah 

mengikutinya. Begitupun sebaliknya, apabila keluarga 

memperlihatkan kekerasan, ketidakpedulian dan 

kehancuran maka anak akan terarah mengikutinya. Oleh 

karena itu, dalam keluarga dibutuhkan lingkungan 

maupun bimbingan yang baik. Salah satu bimbingan 

                                                           
3 Helmawati, Pendidikan Karakter (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2014), 49  50. 

1 
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yang harus dilakukan keluarga adalah peningkatan 

kedisiplinan. 

Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan 

melakukan suatu sistem yang mengharuskan orang 

untuk tunduk kepada keputusan, perintah, dan peraturan 

yang berlaku. Dengan kata lain, disiplin adalah sikap 

menaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan 

tanpa pamrih. Islam mengajarkan agar benarbenar 

memerhatikan dan mengaplikasikan nilainilai 

kedisiplinan dalam kehidupan seharihari untuk 

membangun kualitas kehidupan masyarakat yang lebih 

baik.4 Sikap disiplin dibutuhkan pada diri setiap 

manusia. Karena, setiap keberhasilan bersumber dari 

sikap disiplin. Banyak orang berpengetahuan luas gagal 

meraih kesuksesan karena tidak memiliki kedisiplinan. 

Oleh karena itu, jadikanlah disiplin sebagai kebutuhan 

dan bagian dari diri kita. 

Dikutip oleh Ali Imron, The Liang Gie memberikan 

pengertian disiplin yaitu suatu keadaan tertib di mana 

orangorang yang tergabung dalam suatu organisasi 

tunduk pada peraturanperaturan yang telah ada dengan 

rasa senang hati.5 Sedangkan menurut Good’s yang 

dikutip oleh Ali Imron dalam Dictionary of Education 

mengartikan disiplin sebagai  proses atau hasil 

pengarahan atau pengendalian keinginan, dorongan atau 

kepentingan guna mencapai maksud atau untuk 
                                                           
4 Ngainun Naim, Character Building (Jogjakarta: ArRuzz Media, 
2012), 142  143. 
5 Ali Imron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah (Jakarta: PT 
Bumi Aksara, 2016), 172. 
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mencapai tindakan yang lebih efektif. Mencari tindakan 

terpilih dengan ulet, aktif dan diarahkan sendiri, 

meskipun menghadapi rintangan.6 

Webster’s New World Dictionary yang dikutip oleh 

Ali Imron memberikan batasan disiplin sebagai latihan 

untuk mengendalikan diri, karakter, dan keadaan secara 

tertib dan efisien. Berdasarkan pengertianpengertian 

tersebut kiranya jelas, bahwa disiplin adalah suatu 

keadaan di mana sesuatu itu berada dalam keadaan 

tertib, teratur dan semestinya, serta tidak ada suatu 

pelanggaranpelanggaran baik secara langsung atau 

tidak langsung.7 Seseorang dapat dikatakan disiplin 

apabila ia mampu mempertanggungjawabkan segala 

sesuatu yang diperbuat.  

Disiplin tidak terbangun secara instan. Dibutuhkan 

proses panjang agar menjadi kebiasaan yang melekat 

kuat dalam diri seorang anak. Oleh karena itu, 

penanaman disiplin harus dilakukan sejak dini. 

Tujuannya adalah untuk mengarahkan anak agar mereka 

belajar mengenai halhal baik yang merupakan persiapan 

bagi masa dewasa. Jika sejak dini sudah ditanamkan 

disiplin, mereka akan menjadikannya sebagai kebiasaan 

dan bagian dari dirinya. 

Menurut Agustine Dwiputri yang dikutip oleh 

Ngainun Naim, perlunya disiplin adalah untuk 

mencegah terjadinya kehancuran. Hidup disiplin akan 

menuai hadiah. Mendisiplinkan dapat dianalogikan 

                                                           
6 Ibid,. 172. 
7 Ibid,. 173. 
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dengan kegiatan memerhatikan anak ke arah mana ia 

akan pergi. Bila anak terlihat akan mengambil jalan 

yang salah atau akan tercebur ke selokan, kita perlu 

menarik lengannya atau memperingatkannya agar 

terhindar dari celaka. Sebagian besar orang menganggap 

peraturan yang dibuat untuk mendisiplinkan diri 

memberikan tekanan dan memberatkan bagi yang 

didisiplinkan. Oleh itu tidak jarang yang mengabaikan 

proses penanaman sikap disiplin karena takut adanya 

pemberontakan. Sesungguhnya usaha yang dilakukan 

untuk mendisiplinkan diri akan sebanding dengan hasil 

yang didapatkan di masa depan. Segala aktivitas 

pastinya memiliki tujuan tertentu, begitupula dengan 

penanaman disiplin. 

Tujuan mendisiplinkan adalah mengajarkan 

kepatuhan. Ketika kita melatih anak untuk mengalah, 

kita sedang mengajar mereka melakukan sesuatu yang 

benar untuk alasan yang tepat. Pada awalnya, disiplin 

yang terbentuk bersifat eksternal (karena diharuskan 

orangtua atau lingkungan luar), tetapi kemudian menjadi 

sesuatu yang internal, menyatu ke dalam kepribadian 

anak sehingga disebut disiplin diri. Cara orangtua 

mengatur bagaimana anak berbicara dan bertindak 

terhadap orang lain perlu menjadi bagian dari diri anak 

sendiri sehingga ketika orangtua menghapus peraturan

peraturannya, perilaku akan terus menetap.8  

Dengan kedisiplinan, anak bersedia untuk tunduk 

dan mengikuti tata tertib kelas dan menjauhi berbagai 

                                                           
8 Ngainun Naim, Character Building…, 143  145. 
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larangan di dalam kelas. Kesediaan semacam ini harus 

dipelajari dan harus secara sadar diterima guna 

memelihara kepentingan bersama atau memelihara 

tugastugas belajar anak. Hanya dengan menghormati 

tata tertib kelas anak dapat belajar menghormati aturan

aturan umum lainnya, belajar mengembangkan 

kebiasaan, dan mengendalikan diri.9 Pada intinya sikap 

disiplin diharapkan mampu mengarahkan kepada 

kebiasaan hidup yang baik, positif dan bermanfaat bagi 

siapapun. Sehingga, pada akhirnya sikap disiplin akan 

menjadi kebiasaan dan bagian dari diri. Apabila kita 

melanggar kedisiplinan itu, maka aka nada sesuatu yang 

terasa kurang dan salah.  

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan keluarga memiliki pengaruh terhadap 

kedisiplinan anak, terutama bimbingan yang diterapkan 

oleh orang tua. Lingkungan keluarga dengan bimbingan 

yang tepat akan membentuk pribadi anak yang baik. 

Peneliti menemukan permasalahan terkait 

kedisiplinan siswa kelas IV MIN 6 Ponorogo. Dari hasil 

observasi yang telah peneliti lakukan, sebagian besar 

siswa kelas IV MIN 6 Ponorogo belum mencerminkan 

sikap disiplin. Misalnya datang terlambat, menggunakan 

pakaian dengan tidak rapi, berbicara dengan kasar, 

bermain sendiri ketika pelajaran, bertengkar dengan 

                                                           
9 Novan Ardy Wiyani, Manajemen Kelas (Jogjakarta: ArRuzz Media, 
2013), 162. 
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temannya, dan tidak bertanggung jawab dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.10 

Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis 

bermaksud mengadakan penelitian dengan judul 

“Korelasi antara Lingkungan Keluarga dan 

Kedisiplinan Siswa Kelas IV MIN 6 Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019”. 

 

B. BATASAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti 

memfokuskan penelitian tentang kedisiplinan siswa 

yang dikaitkan dengan lingkungan keluarga bagi siswa 

kelas IV di MIN 6 Ponorogo. 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Dengan memperhatikan batasan masalah di atas, 

maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana lingkungan keluarga siswa kelas IV MIN 

6 Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019? 

2. Bagaimana tingkat kedisiplinan siswa kelas IV MIN 

6 Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019? 

3. Adakah korelasi yang positif antara lingkungan 

keluarga dan kedisiplinan siswa kelas IV MIN 6 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019? 

 

 

                                                           
10 Hasil pengamatan pada 25 September – 17 Oktober  2018 di MIN 6 
Ponorogo. 
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D. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui lingkungan keluarga siswa kelas IV 

MIN 6 Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. 

2. Mengetahui kedisiplinan siswa kelas IV MIN 6 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. 

3. Mengetahui adanya korelasi antara lingkungan 

keluarga dan kedisiplinan siswa kelas IV MIN 6 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan informasi terhadap ilmu 

pengetahuan di bidang pendidikan yang 

berkaitan dengan lingkungan keluarga dan 

kedisiplinan.  

b. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian 

yang relevan di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pendidikan yang dapat meningkatkan mutu 

sekolah. 
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b. Bagi orang tua 

Hasil penelitian ini dapat memberikan 

wawasan kepada orang tua sehingga mampu 

mengoptimalkan lingkungan keluarga yang baik 

bagi anak agar terbiasa berlaku disiplin. 

c. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dan 

pembaca dalam hal peningkatan disiplin. 

  

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai 

penelitian ini, dapat disusun sistematika pembahasan 

sebagai berikut: 

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar 

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua, berisi landasan teori, telaah hasil 

penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan pengajuan 

hipotesis. Bab ini dimaksudkan untuk memudahkan 

dalam menjawab hipotesis bagi peneliti. 

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang meliputi 

rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab keempat, berisi hasil penelitian yang meliputi 

gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, 

analisis data (pengujian hipotesis), pembahasan dan 

interpretasi. 
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Bab kelima, berisi penutup yang meliputi 

kesimpulan dan saran. Bab ini dimaksudkan agar 

pembaca maupun peneliti mudah dalam mengetahui 

hasil penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH PUSTAKA, 

KERANGKA BERPIKIR DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Lingkungan Keluarga 

a. Pengertian Lingkungan Keluarga 

Menurut Sartain yang dikutip oleh M. 

Ngalim Purwanto lingkungan adalah semua 

kondisikondisi dalam dunia ini yang dalam cara

cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, 

pertumbuhan, perkembangan atau life processes 

kita kecuali gengen dan bahkan gengen dapat 

pula dipandang sebagai menyiapkan lingkungan 

bagi gen yang lain.11 Keluarga merupakan 

lingkungan pendidikan pertama dan utama dalam 

menanamkan norma dan mengembangkan 

kebiasaan dan perilaku yang dianggap penting 

bagi kehidupan pribadi, keluarga, dan 

masyarakat. Keluarga yang harmonis, rukun, dan 

damai akan memengaruhi kondisi psikologis dan 

karakter seorang anak. Begitupun sebaliknya, 

anak yang kurang berbakti bahkan melakukan 

tindakan di luar moral kemanusiaan, dibidani 

                                                           
11 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2007), 28. 
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oleh ketidakharmonisan dalam lingkungan 

keluarga.12 

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan 

pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga 

inilah anak pertamatama mendapatkan didikan 

dan bimbingan. Juga dikatakan lingkungan yang 

utama, karena sebagian besar dari kehidupan 

anak adalah di dalam keluarga, sehingga 

pendidikan yang paling banyak diterima oleh 

anak adalah dalam keluarga.13 Lingkungan 

keluarga menjadi tempat berlangsungnya 

sosialisasi yang berfungsi dalam pembentukan 

kepribadian sebagai makhluk individu, makhluk 

sosial, makhluk susila, dan makhluk keagamaan. 

Pengalaman hidup bersama di dalam lingkungan 

keluarga akan memberikan andil yang besar bagi 

pembentukan kepribadian anak. Apakah anak 

akan berkepribadian kuat dan menghargai diri 

pribadinya atau menjadi anak yang 

berkepribadian lemah tergantung dari latar 

belakang pengalamannya di lingkungan 

keluarga.14 

b. Fungsi Keluarga 

Menurut Oqbum yang dikutip oleh Abu 

Ahmadi, fungsi keluarga mencakup kasih 

sayang, ekonomi, pendidikan, 
                                                           
12 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter (Yogyakarta: ArRuzz 
Media, 2013), 6465. 
13 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan…, 38.   
14 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter…,65. 
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perlindungan/penjagaan, rekreasi, status 

keluarga, dan agama. Sedangkan menurut 

Bierstadt yang dikutip oleh Abu Ahmadi, 

keluarga berfungsi mengatur dan menguasai 

impulsimpuls sexuil, membantu, menggerakkan 

nilainilai kebudayaan, dan menunjukkan 

status.15 

Menurut Sudjana yang dikutip oleh 

Helmawati, mencatat ada enam fungsi yang 

harus dijalankan oleh keluarga sebagai lembaga 

sosial terkecil, yaitu:  

1) Fungsi Biologis 

Fungsi biologis adalah fungsi pemenuhan 

kebutuhan agar keberlangsungan hidupnya 

tetap terjaga termasuk secara fisik. 

Maksudnya pemenuhan kebutuhan yang 

berhubungan dengan jasmani manusia. 

Kebutuhan dasar manusia untuk terpenuhinya 

kecukupan makanan, pakaian, tempat tinggal. 

Kebutuhan biologis lainnya yaitu berupa 

kebutuhan seksual yang berfungsi untuk 

menghasilkan keturunan (regenerasi). 

2) Fungsi Edukatif (Pendidikan) 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting untuk meningkatkan martabat 

dan peradaban manusia. Sebagai seorang 

pemimpin dalam keluarga, seorang kepala 

                                                           
15 Abu Ahmadi, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 108 
 109. 
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keluarga hendaknya memberikan bimbingan 

dan pendidikan bagi setiap anggota 

keluarganya, baik itu istri maupun anak

anaknya. Bagi seorang istri, pendidikan 

sangat penting. Dengan bertambahnya 

pengetahuan dan wawasan maka akan 

memudahkan perannya sebagai pengelola 

dalam rumah tangga dan pendidik utama bagi 

anakanaknya. 

3) Fungsi Religius (Agama) 

Fungi agama dilaksanakan melalui 

penanaman nilainilai keyakinan berupa iman 

dan takwa. Penanaman keimanan dan takwa 

mengajarkan kepada anggota keluarga untuk 

selalu menjalankan perintah Tuhan Yang 

Maha Esa dan menjauhi laranganNya.  

4) Fungsi Protektif (Perlindungan) 

Setiap anggota keluarga berhak mendapat 

perlindungan dari anggota lainnya. Sebagai 

seorang kepala dalam keluarga, seorang ayah 

hendaknya melindungi istri dan anak

anaknya dari ancaman baik ancaman yang 

akan merugikan di dunia maupun di akhirat. 

Perlindungan di dunia meliputi keamanan 

atas apa yang dimakan atau dipakai dan di 

mana tempat tinggal keluarga. Perlindungan 

terhadap kenyamanan situasi dan kondisi 

serta lingkungan sekitar. 
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5) Fungsi Sosialisasi Anak 

Selain sebagai makhluk individu, manusia 

juga merupakan makhluk sosial yang tidak 

dapat hidup sendiri untuk memenuhi semua 

kebutuhan hidupnya. Dalam keluarga, anak 

pertama kali hidup bersosialisasi. Anak mulai 

belajar berkomunikasi dengan orang tuanya 

melalui pendengaran dan gerakan atau isyarat 

hingga anak mampu berbicara. 

6) Fungsi Ekonomi 

Fungsi ini berhubungan dengan bagaimana 

pengaturan penghasilan yang diperoleh untuk 

memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. 

Seorang istri harus mampu mengelola 

keuangan yang diserahkan suaminya dengan 

baik. Utamakan pemenuhan kebutuhan yang 

bersifat prioritas dalam keluarga sehingga 

penghasilan yang diperoleh suami akan dapat 

mencukupi kebutuhan hidup keluarga.16 

c. Pola Asuh Orangtua Terhadap Anak 

Keberhasilan keluarga dalam menanamkan 

nilainilai karakter pada anak sangat tergantung 

pada jenis pola asuh yang diterapkan orang tua. 

Orangtua memang memiliki cara dan pola 

tersendiri dalam mengasuh dan membimbing 

anak. Cara dan pola tersebut tentu akan berbeda 

antara satu keluarga dengan keluarga yang 

                                                           
16 Helmawati, Pendidikan Karakter…, 44  48. 
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lainnya. Pola asuh orangtua merupakan 

gambaran tentang sikap dan perilaku orangtua 

dan anak dalam berinteraksi, berkomunikasi 

selama mengadakan kegiatan pengasuhan. 

Jenisjenis pola asuh orangtua kepada anak dapat 

dikelompokkan sebagai berikut:17 

1) Pola asuh permisif, yaitu jenis pola asuh anak 

yang acuh tak acuh terhadap anak. Jadi, 

apapun yang mau dilakukan anak 

diperbolehkan, seperti tidak sekolah, bandel, 

melakukan banyak kegiatan maksiat, 

pergaulan bebas, dan sebagainya. Anak yang 

diasuh orangtuanya dengan metode semacam 

ini nantinya bisa berkembang menjadi anak 

yang kurang perhatian, merasa tidak berarti, 

rendah diri, nakal, memiliki kemampuan 

sosialisasi yang buruk, kontrol diri buruk, 

salah bergaul, kurang menghargai orang lain, 

dan lain sebagainya, baik ketika kecil 

maupun dewasa. 

2) Pola asuh otoriter, yaitu pola asuh anak yang 

bersifat pemaksaan, keras, dan kaku. Di 

mana orangtua akan membuat berbagai 

aturan yang harus dipatuhi oleh anak

anaknya tanpa mau tahu perasaan sang anak. 

Anak yang dibesarkan dengan teknik asuhan 

anak seperti ini biasanya tidak bahagia, 

paranoid/selalu berada dalam ketakutan, 

                                                           
17 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter…,8081. 
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mudah sedih dan tertekan, senang berda di 

luar rumah, benci orangtua, dan lainlain. 

3) Pola asuh demokratis, yaitu pola asuh 

orangtua pada anak yang memberi kebebasan 

pada anak untuk berkreasi dan 

mengeksplorasi berbagai hal sesuai dengan 

kemampuan anak dengan sensor batasan dan 

pengawasan yang baik dari orangtua. Pola 

asuh ini adalah pola asuh yang cocok dan 

baik untuk diterapkan para orangtua kepada 

anakanaknya. Anak yang diasuh dengan 

teknik asuhan demokratis akan hidup ceria, 

menyenangkan, kreatif, cerdas, percara diri, 

terbuka pada orangtua, menghargai dan 

menghormati orangtua, tidak mudah stres dan 

depresi, berprestasi baik, disukai lingkungan 

dan masyarakat, dan lainlain. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pola asuh orangtua pada 

anak sangat menentukan karakter dan tumbuh 

kembang anak. Maka, sudah semestinya 

orangtua menyadari hal tersebut dan menjadi 

sosok yang demokratis. Sebaliknya, orangtua 

harus menjauhi pola asuh yang permisif dan 

otoriter karena terbukti dapat berpengaruh buruk 

pada karakter anak. 18     

                                                           
18 Ibid., 81  83. 
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2. Kedisiplinan Siswa 

a. Pengertian Disiplin 

Ditinjau dari asal kata, kata disiplin berasal 

dari bahasa Latin discere yang memiliki arti 

belajar. Dari kata ini kemudian muncul kata 

disciplina yang berarti pengajaran atau pelatihan. 

Seiring perkembangan waktu, kata disciplina 

juga mengalami perkembangan makna. Kata 

disiplin sekarang ini dimaknai secara beragam. 

Ada yang mengartikan disiplin sebagai 

kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada 

pengawasan dan pengendalian. Ada juga yang 

mengartikan disiplin sebagai latihan yang 

bertujuan mengembangkan diri agar dapat 

berperilaku tertib.  

Disiplin merupakan pengaruh yang dirancang 

untuk membantu anak mampu menghadapi 

lingkungan. Disiplin tumbuh dari kebutuhan 

menjaga keseimbangan anatara kecenderungan 

dan keinginan individu untuk berbuat agar 

memperoleh sesuatu, dengan pembatasan atau 

peraturan yang diperlukan oleh lingkungan 

terhadap dirinya.19  

b. Fungsi Disiplin 

Menurut Singgih Gunarsa yang dikutip oleh 

Syarif Hidayat bahwa fungsi utama disiplin 

adalah untuk mengajarkan bagaimana 

mengendalikan diri dengan mudah, menghormati 

                                                           
19 Ngainun Naim, Character Building…, 142.  
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dan mematuhi otoritas atau peraturan yang ada. 

Pemberian sanksi terhadap mereka yang telah 

melakukan pelanggaran harus ditetapkan 

berdasarkan dan atau sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. Rumusan sanksi beratringannya 

hukuman harus terlebih dahulu mendapat 

pertimbangan logis dan adil.20 

Menurut Tu’u yang dikutip oleh Siska 

Yuliyantika beberapa fungsi disiplin yaitu:  

1) Menata Kehidupan Bersama  

Sikap disiplin diperlukan dalam 

kehidupan bermasyarakat. Disiplin akan 

berpengaruh terhadap tata kehidupan 

bermasyarakat setiap individu. Sikap disiplin 

masingmasing anggota masyarakat akan 

membuat hubungan yang baik antara anggota 

masyarakat satu dengan anggota masyarakat 

yang lain. Hal ini disebabkan karena masing

masing anggota masyarakat bertindak dengan 

penuh rasa tanggung jawab, sehingga setiap 

anggota dapat menata kehidupan 

bermasyarakat dengan baik. 

2) Membangun Kepribadian 

Lingkungan yang memiliki sikap disiplin 

yang baik sangat berpengaruh terhadap 

kepribadian seseorang. Terutama bagi siswa 
                                                           
20 Syarif Hidayat, “Pengaruh Kerjasama Orang Tua dan Guru terhadap 
Disiplin Peserta Didik di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 
Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan”. Jurnal Ilmiah Widya, Vol. 1 
No. 2, Juli  Agustus 2013, hal 95. 
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yang sedang membentuk kepribadiannya, 

maka dari itu kondisi lingkungan sekolah dan 

lingkungan keluarga memiliki pengaruh yang 

kuat terhadap pembentukan kepribadian 

siswa. Lingkungan sekolah yang tertib, 

teratur, dan disiplin memiliki peran penting 

dalam membangun kepribadian yang baik. 

Selain lingkungan sekolah, untuk 

membangun kepribadian yang baik 

diperlukan lingkungan keluarga yang 

memiliki sikap disiplin yang baik, sehingga 

siswa setiap harinya akan terlatih untuk 

bertindak disiplin dan penuh tanggung jawab. 

3) Melatih Kepribadian 

Disiplin berfungsi untuk melatih 

kepribadian siswa. Siswa harus berada pada 

lingkungan yang baik untuk berlatih 

membiasakan diri bersikap disiplin. 

Lingkungan yang dimaksud ialah lingkungan 

di mana terdapat individuindividu yang 

memiliki sikap disiplin dan dijadikan 

tauladan oleh siswa. Pada lingkungan sekolah 

siswa biasanya meniru sikap dari guru yang 

siswa segani, maka dari itu guru harus 

memberikan contoh sikap disiplin dan 

bertanggung jawab kepada siswa, sehingga 

siswa akan melatih kepribadiannya dengan 

meniru sikap disiplin dari guru tersebut. 

Dalam pembelajaran guru juga harus melatih 
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kepribadian siswa, agar siswa melatih 

kepribadian mereka dengan membiasakan 

diri mengikuti dan mentaati peraturan yang 

ada di lingkungan sekolah maupun di rumah. 

Siswa yang sudah terbiasa mentaati peraturan 

yang ada dilingkungannya, maka siswa 

tersebut telah melatih kepribadiannya untuk 

menjadi siswa yang disiplin dan bertanggung 

jawab atas tugastugas yang diberikan. 

4) Pemaksaan 

Disiplin dapat berfungsi sebagai 

pemaksaan kepada seseorang untuk 

mengikuti peraturanperaturan yang berlaku 

di lingkungan itu. Pemaksaan ini berdampak 

positif, karena dengan dipaksanya seseorang 

untuk berperilaku disiplin, akan membuat 

orang tersebut terlatih mengikuti aturan

aturan yang ada di lingkungannya. Bentuk 

pemaksaan yang ada di sekolah yaitu siswa 

yang tidak mengikuti aturan yang ada 

disekolah dan bersikap tidak disiplin akan 

diberikan hukuman atau sanksi sesuai dengan 

pelanggaran yang dilakukan. 

5) Hukuman 

Hukuman ialah sanksi yang diberikan 

kepada siswa saat melanggar atau tidak 

mentaati aturanaturan yang ada di 

lingkungannya. Dengan adanya sanksi 

tersebut siswa akan merasa takut untuk 
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melanggar aturan yang ada, maka dari itu 

bentuk dan jenis hukuman disesuaikan 

dengan jenis pelanggaran yang dilakukan 

oleh siswa. Hukuman yang diberikan kepada 

siswa yang tidak disiplin bertujuan untuk 

memberikan dorongan kepada siswa agar 

mentaati aturanaturan yang ada di 

lingkungannya. 

6) Menciptakan Lingkungan Kondusif 

Lingkungan pendidikan yang kondusif 

adalah lingkungan yang nyaman, tenang, dan 

tidak ada gangguan dalam melaksanakan 

proses pembelajaran, sehingga siswa dan 

guru dapat melaksanakan proses belajar 

mengajar dengan baik. Untuk mewujudkan 

terciptanya lingkungan sekolah yang 

kondusif maka pihak sekolah membuat 

peraturan sekolah yang diterapkan bagi 

semua pihak sekolah. Peraturan sekolah yang 

diimplementasikan dengan baik dapat 

memberi pengaruh bagi terciptanya sekolah 

sebagai lingkungan pendidikan yang 

kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Karena 

lingkungan pendidikan yang kondusif akan 

membuat siswa nyaman dalam mengikuti 

proses pembelajaran dan memudahkan 

tercapainya tujuan pembelajaran.21 

                                                           
21 Siska Yuliyantika, “Analisis Faktor-faktor  yang Mempengaruhi 
Disiplin Belajar Siswa Kelas X, XI, dan XII di SMA Bhakti Yasa 
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c. Macam Disiplin 

Adapun macam disiplin berdasarkan ruang 

lingkup berlakunya ketentuan atau peraturan 

yang harus dipatuhi, dapat dibedakan sebagai 

berikut: 

1) Disiplin Diri 

Disiplin diri (disiplin pribadi atau 

swadisiplin), yaitu apabila peraturan

peraturan atau ketentuanketentuan itu hanya 

berlaku bagi diri seseorang. Disiplin ini 

hanya dilakukan personal yang mengikat 

dirinya sendiri. Misalnya, disiplin belajar, 

disiplin bekerja, dan disiplin beribadah. 

2) Disiplin Sosial 

Disiplin sosial adalah apabila ketentuan

ketentuan atau peraturanperaturan itu harus 

dipatuhi oleh orang banyak atau masarakat. 

Misalnya, disiplin lalu lintas, dan disiplin 

menghadiri rapat.  

3) Disiplin Nasional 

Disiplin nasional tidak lain dari kesadaran 

nasional akan tatanan masyarakat yang 

berlaku serta ketaatan kepada peraturan 

perundangundangan. Memasyarakatkan 

kesadaran hukum merupakan salah satu 

upaya menegakkan disiplin nasional. 

                                                                                                                     
Singaraja Tahun Pelajaran 2016/2017”. Ejournal Jurusan Pendidikan 
Ekonomi Vol. 9 No. 1, 2017, hal 2. 
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Menjelaskan tentang hak dan kewajiban 

setiap warga, juga termasuk salah satu 

langkah menegakkan disiplin nasional.22 

d. Teknik Pembinaan dan Penerapan Disiplin 

Kelas 

Terdapat tiga macam teknik pembinaan disiplin 

kelas, antara lain: 

1) Teknik external control 

Teknik external control merupakan suatu 

teknik yang mana disiplin peserta didik 

haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. 

Teknik ini meyakini kebenaran akan teori X, 

yang mempunyai asumsiasumsi tidak baik 

mengenai manusia. Peserta didik di dalam 

kelas senantiasa terus diawasi dan dikontrol 

agar tidak terbawa dalam kegiatankegiatan 

yang destruktif dan tidak produktif. 

2) Teknik internal control 

Teknik internal control merupakan kebalikan 

dari teknik external control. Teknik internal 

control mengusahakan agar peserta didik 

dapat mendisiplinkan diri sendiri di dalam 

kelas. Dalam teknik ini, peserta didik 

disadarkan akan pentingnya disiplin. Sesudah 

peserta didik sadar, ia akan mawas diri serta 

berusaha mendisiplinkan diri sendiri.  
                                                           
22 Sugeng Haryono, “Pengaruh Kedisiplinan Siswa dan Motivasi 
Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
Ekonomi”. Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan Vol. 3 No. 3, November 
2016, hal 265. 
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3) Teknik cooperative control 

Teknik cooperative control ini antara guru 

sebagai manajer kelas dengan peserta didik 

harus saling bekerja sama dengan baik dalam 

menegakkan disiplin di dalam kelas. Guru 

dan peserta didik lazimnya membuat 

semacam kontrak perjanjian yang berisi 

aturanaturan kedisiplinan yang harus ditaati 

bersama, sanksisanksi atas indisipliner 

(ketidakdisiplinan) juga dibuat dan ditaati 

bersama.23 

3. Hubungan Antara Lingkungan Keluarga dengan 

Kedisiplinan Siswa 

Keluarga merupakan unit terkecil yang 

mempunyai peran yang strategis dan penting dalam 

penanaman nilainilai karakter luhur. Keluarga dapat 

dipandang sebagai suatu organisasi sosial karakter 

yang senantiasamewariskan dan sekaligus 

mengembangkan kekarakteran manusia. Oleh karena 

itu, sebagai suatu organisasi, keluarga perlu juga 

menciptakan suasana yang berbudi luhur untuk 

membantu anakanaknya bersikap sesuai yang 

diharapkan bersama.24 

                                                           
23 Novan Ardy Wiyani, Manajemen Kelas (Jogjakarta: ArRuzz Media, 
2013), 162 164. 
24 Pupuh Fathurrohman, AA Suryana dan Fenny Fatriany, 
Pengembangan Pendidikan Karakter (Bandung: PT Refika Aditama, 
2017), 177  178. 
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Dari kecil anak dipelihara dan dibesarkan 

oleh dan dalam keluarga. Segala sesuatu yang ada 

dalam keluarga, baik yang berupa bendabenda dan 

orangorang serta peraturanperaturan dan adat 

istiadat yang berlaku dalam keluarga itu sangat 

berpengaruh dan menentukan corak perkembangan 

anakanak. Bagaimana cara mendidik yang berlaku 

dalam keluarga itu, demikianlah cara anak itu 

mereaksi terhadap lingkungannya.25 

Disiplin berarti suatu ilmu yang diberikan 

kepada anak. Orang dulu menyebutnya vak (disiplin) 

ilmu. Disiplin diri merujuk pada latihan yang 

membuat orang merelakan dirinya untuk 

melaksanakan tugas tertentu atau menjalankan pola 

perilaku tertentu walaupun bawaannya adalah malas. 

Misalnya, orang yang memilih membaca pelajaran 

pada saat malam minggu, ketika orang lain santai

santai, adalah orang yang tengah mendisiplinkan 

dirinya.26 

Disiplin sangat penting artinya bagi peserta 

didik. Karena itu, ia harus ditanamkan secara terus 

menerus kepada peserta didik. Jika disiplin 

ditanamkan secara terus menerus maka disiplin 

tersebut akan menjadi kebiasaan bagi peserta didik. 

Orangorang yang berhasil dalam bidangnya masing

masing umumnya mempunyai kedisiplinan yang 
                                                           
25 M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Troretis dan Praktis 
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998), 85. 
26 Mohamad Mustari, Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan (Depok: 
PT RajaGrafindo Persada, 2017), 35 – 36. 
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tinggi. Sebaliknya orang yang gagal, umumnya tidak 

disiplin.27 

Disiplin tidak bisa terbangun secara instan. 

Dibutuhkan proses panjang agar disiplin menjadi 

kebiasaan yang melekat kuat dalam diri seorang 

anak. Oleh karena itu, penanaman disiplin harus 

dilakukan sejak dini. Jika sejak dini sudah 

ditanamkan disiplin, mereka akan menjadikannya 

sebagai kebiasaan dan bagian dari dirinya.28 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

kedisiplinan seorang anak itu berhubungan dengan 

lingkungan keluarga. Karena lingkungan keluarga 

adalah lingkungan yang pertama dan utama bagi 

anak, di mana ditanamkannya pendidikan yang baik 

dan pengalaman yang akan mereka gunakan di masa 

depan. 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan telaah pustaka dalam penelitian, 

peneliti mengambil beberapa hasil penelitian yang ada 

relevansinya dengan penelitian ini, diantaranya: 

1. Skripsi Ranti Artsilyaningsih, pada tahun 2016, 

dengan judul Korelasi Lingkungan Keluarga dengan 

Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa 

Kelas V MI Muhammadiyah Kasihan 1 Tegalombo 

Pacitan Tahun Pelajaran 2015/2016. 

                                                           
27 Ali Imron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah (Jakarta: PT 
Bumi Aksara, 2012), 172.  
28 Ngainun Naim, Character Building…, 143. 
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Berdasarkan hasil data tentang lingkungan 

keluarga siswa kelas V MI Muhamadiyah Kasihan 1 

Tegalombo, Pacitan tahun pelajaran 2015/2016 

tergolong sedang. Hal ini terbukti bahwa yang 

menyatakan lingkungan keluarga siswa kelas V MI 

Muhamadiyah Kasihan 1, Tegalombo, Pacitan, 

dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 4 

responden, dalam kategori sedang dengan frekuensi 

sebanyak 14 responden, dan dalam kategori rendah 

sebanyak 5 responden. Dengan demikian, secara 

umum dapat dikatakan bahwa lingkungan keluarga 

siswa kelas V MI Muhamadiyah Kasihan 1, 

Tegalombo, Pacitan adalah sedang, karena 

dinyatakan dalam kategori menunjukkan 

frekuensinya sebanyak 14 responden dari 23 

responden, dengan skor yang diperoleh yaitu 44 – 

54. 

Berdasarkan hasil data tentang perkembangan 

keagamaan siswa kelas V MI Muhamadiyah Kasihan 

1 Tegalombo, Pacitan tahun pelajaran 2015 / 2016 

tergolong sedang. Hal ini terbukti bahwa yang 

menyatakan perkembangan keagamaan siswa kelas 

V MI Muhamadiyah Kasihan 1 Tegalombo, Pacitan 

dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 5 

responden, dalam kategori sedang dengan frekuensi 

sebanyak 13 responden, dan dalam kategori kurang 

sebanyak 5 responden. Dengan demikian, secara 

umum dapat dikatakan bahwa perkembangan 

keagamaan siswa kelas V MI Muhamadiyah Kasihan 
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1 Tegalombo, Pacitan tahun pelajaran 2015/2016 

dalam kategori sedang. karena dinyatakan dalam 

kategorisasi menunjukkan frekuensinya sebanyak 13 

responden dari 23 responden memperoleh nilai 68 – 

89.  

Berdasarkan hasil perhitungan terdapat korelasi 

lingkungan keluarga siswa dengan perkembangan 

keagamaan siswa kelas V MI Muhamadiyah Kasihan 

1, Tegalombo, Pacitan tahun pelajaran 2015/2016. 

Karena Pada taraf signifikansi 5%, rxy = 0,422 dan rt 

= 0,413, maka rxy > rt sehingga Ho ditolak/Ha 

diterima.29  

Persamaan antara penelitian yang telah dilakukan 

Ranti dengan penelitian yang sekarang adalah 

variabel independennya samasama membahas 

tentang lingkungan keluarga. Sedangkan perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

adalah variabel dependen penelitian terdahulu 

membahas prestasi belajar pendidikan agama islam 

siswa kelas V di MIM Kasihan 1 Tegalombo Pacitan 

tahun pelajaran 2015/2016. Sedangkan penelitian 

sekarang variabael dependennya membahas 

kedisiplinan siswa kelas IV MIN 6 Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019. 

2. Skripsi Hanum Fasika, pada tahun 2016, dengan 

judul Korelasi Kewibawaan Guru dengan 
                                                           
29 Ranti Artsilyaningsih, Korelasi Lingkungan Keluarga dengan 
Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas V MI 
Muhamadiyah Kasihan 1 Tegalombo Pacitan (Ponorogo: IAIN 
Ponorogo, 2016). 
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Kedisiplinan Siswa SDN 2 Tonatan Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2015/2016.  

 Kewibawaan guru SDN 2 Tonatan Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2015/2016 tergolong sedang. Hal 

ini terbukti bahwa yang menyatakan kewibawaan 

guru SDN 2 Tonatan Ponorogo, dalam kategori 

tinggi dengan prosentase 20,51% dan frekuensi 

sebanyak 16 responden, dalam kategori sedang 

dengan prosentase 69,23% dan frekuensi sebanyak 

54 responden, dan dalam kategori rendah dengan 

prosentase 10,26% dan frekuensi sebanyak 8 

responden. Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan bahwa kewibawaan guru SDN 2 Tonatan 

Ponorogo adalah sedang, karena dinyatakan dalam 

kategorisasi yang menunjukkan frekuensinya 

sebanyak 54 responden dari 78 responden dengan 

prosentase 69,23%. 

 Kedisiplinan siswa SDN 2 Tonatan Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2015/2016 tergolong sedang. Hal 

ini terbukti bahwa yang menyatakan kedisiplinan 

siswa SDN 2 Tonatan Ponorogo dalam kategori 

tinggi dengan prosentase 14,10% dan frekuensi 

sebanyak 11 responden, dalam kategori sedang 

dengab prosentase 69,23% dan frekuensi sebanyak 

54 responden, dan dalam kategori rendah dengan 

prosentase 16,67% dan frekuensi sebanyak 13 

responden. Dengan demikian secara umum dapat 

dikatakan bahwa kedisiplinan siswa SDN 2 Tonatan 

Ponorogo adalah sedang, karena dinyatakan dalam 
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kategorisasi yang menunjukkan frekuensinya 

sebanyak 54 responden dari 78 responden dengan 

prosentase 69,23%. 

 Terdapat korelasi positif yang signifikan 

antara kewibawaan guru dengan kedisiplinan siswa 

SDN 2 Tonatan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2015/2016. Karena pada taraf signifikasi 5%, rxy = 

0,307 dan rt = 0,217, maka rxy > rt sehingga Ho 

ditolak/Ha diterima.30 

 Persamaan antara penelitian yang telah 

dilakukan Hanum Fasika dengan penelitian yang 

sekarang adalah menggunakan metode kuantitatif 

dan variabel dependennya samasama membahas 

tentang kedisiplinan siswa. Sedangkan perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

adalah variabel independen penelitian terdahulu 

membahas kewibawaan guru di SDN 2 Tonatan 

Ponorogo. Sedangkan penelitian sekarang variabael 

independennya membahas lingkungan keluarga 

siswa kelas IV MIN 6 Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019.  

3. Skripsi Dewi Rahmawati, pada tahun 2016, dengan 

judul Korelasi Pemberian Penguatan Guru Kelas 

dengan Kedisiplinan Siswa Kelas IIIA MI Ma’arif 

Patihan Wetan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2015/2016. 

                                                           
30 Hanum Fasika, Korelasi Kewibawaan Guru dengan Kedisiplinan 
Siswa SDN 2 Tonatan (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016). 
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 Pemberian penguatan guru kelas di kelas IIIA 

MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo tahun pelajaran 

2015/2016 tergolong sedang. Hal ini terbukti bahwa 

yang menyatakan pemberian penguatan guru kelas di 

kelas IIIA MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo, 

dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 4 

responden, dalam kategori sedang dengan frekuensi 

sebanyak 17 responden, dan dalam kategori rendah 

sebanyak 4 responden. Dengan demikian, secara 

umum dapat dikatakan bahwa pemberian penguatan 

guru kelas di kelas IIIA MI Ma’arif Patihan Wetan 

Ponorogo adalah sedang, karena dinyatakan dalam 

kategorisasi menunjukkan frekuensinya sebanyak 17 

responden dari 25 responden, dengan skor yang 

diperoleh yaitu 28  40. 

 Kedisiplinan siswa kelas IIIA MI Ma’arif 

Patihan Wetan Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016 

tergolong sedang. Hal ini terbukti bahwa yang 

menyatakan kedisiplinan siswa kelas IIIA MI 

Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo tahun pelajaran 

2015/2016 dalam kategori tinggi dengan frekuensi 

sebanyak 2 responden, dalam kategori sedang 

dengan frekuensi sebanyak 21 responden, dan dalam 

kategori rendah sebanyak 2 responden. Dengan 

demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa 

kedisiplinan siswa kelas IIIA MI Ma’arif Patihan 

Wetan Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016 dalam 

kategori sedang. Karena dinyatakan dalam 

kategorisasi menunjukkan frekuensinya sebanyak 21 
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responden dari 25 responden memperoleh nilai 25  

33. 

 Terdapat korelasi antara pemberian 

penguatan guru kelas dengan kedisiplinan siswa 

kelas IIIA MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo 

tahun pelajaran 2015/2016. Karena pada taraf 

signifikasi 5%, rxy = 0,732 dan rt  = 0,396, maka rxy > 

rt sehingga Ho ditolak/Ha diterima.31 

 Persamaan antara penelitian yang telah 

dilakukan Dewi Rahmawati dengan penelitian yang 

sekarang adalah menggunakan metode kuantitatif 

dan variabel dependennya samasama membahas 

tentang kedisiplinan siswa. Sedangkan perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

adalah variabel independen penelitian terdahulu 

membahas pemberian penguatan guru kelas di kelas 

IIIA MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo tahun 

pelajaran 2015/2016. Sedangkan penelitian sekarang 

variabael independennya membahas lingkungan 

keluarga siswa kelas IV MIN 6 Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019. 

 

Diagram Fishbone 

Diagram fishbone merupakan alat yang digunakan 

untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab 

masalah. Diagram fishbone bermanfaat untuk 

                                                           
31 Dewi Rahmawati, Korelasi Pemberian Penguatan Guru Kelas dengan 
Kedisiplinan Siswa Kelas III A MI Ma’arif Patihan Wetan (Ponorogo: 
IAIN Ponorogo, 2016). 
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Penelitian 
Korelasi yang 
berhubungan 
dengan 
lingkungan 
keluarga dan 
kedisiplinan 

 

menolong kita menemukan akar penyebab masalah. 

Adapun pemaparan diagram fishbone adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlunya kajian 

tentang 

hubungan 

antara 

lingkungan 

keluarga dan 

kedisiplinan 

siswa 

Korelasi 

lingkungan 

keluarga 

dengan 

perkembangan 

keagamaan 

Korelasi 

kewibawaan 

guru dengan 

kedisiplinan 

siswa 

Korelasi 

pemberian 

penguatan guru 

kelas dengan 

kedisiplinan 

siswa 

Terdapat 

korelasi 

pemberian 

penguatan guru 

kelas dengan 

kedisiplinan 

siswa 

Rhitung = 0.732 

dan Rt = 0.396 

Terdapat 

korelasi 

kewibawaan 

guru dengan 

kedisiplinan 

siswa 

Rhitung = 0.307 

dan Rt = 0.217 

Terdapat  

korelasi 

lingkungan 

keluarga 

dengan 

perkembangan 

keagamaan  

Rhitung = 0.422 

dan Rt = 0.413 
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C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di 

atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini 

adalah: ”Jika lingkungan keluarga baik, maka 

kedisiplinan siswa tinggi dan jika lingkungan keluarga 

kurang baik, maka kedisiplinan siswa rendah”. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah 

penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, 

belum didasarkan pada faktafakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data.32 

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis teori 

yang telah penulis sampaikan di atas, maka peneliti 

mengajukan hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesisi nihil 

(Ho) sebagai berikut : 

Ha : Terdapat korelasi positif antara lingkungan 

keluarga dengan kedisiplinan siswa kelas IV MIN 6 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Ho : Tidak terdapat korelasi positif antara lingkungan 

keluarga dengan kedisiplinan siswa kelas IV MIN 6 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

                                                           
32 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2013), 120. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini terdiri dari 2 variabel, di 

mana variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.33 Variabel 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Lingkungan keluarga sebagai variabel pertama (X1). 

2. Kedisiplinan siswa sebagai variabel kedua (X2). 

 

 

Keterangan: 

X1 = Lingkungan Keluarga  

X2= Kedisiplinan Siswa  

 

 

 

                                                           
33 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan 
R&D (Bandung: Alfabeta, 2016),  38. 

X1 X2 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 

kesimpulannya.34 Populasi penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas IV di MIN 6 Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019 yang berjumlah 31 siswa. 

2. Sampel 

Sampel merupakan suatu bagian dari populasi. 

Hal ini mencakup sejumlah anggota yang dipilih dari 

populasi. Dengan demikian, sebagian elemen dari 

populasi merupakan sampel. Dengan kata lain, 

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut.35  

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah sampling jenuh. Teknik 

sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampling 

yang memperhatikan nilai kejenuhan sampel. 

Sampel jenuh juga sering diartikan sampel yang 

sudah maksimum, karena ditambah berapapun 

jumlahnya tidak akan mengubah keterwakilan 

populasi. Hal ini sering dilakukan bila jumlah 

populasi relative kecil, kurang dari 30 orang, atau 

                                                           
34 Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Prenadamedia 
Group, 2016), 117. 
35 Ibid., 120. 
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penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan 

kesalahan yang sangat kecil.36 Jadi sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV 

MIN 6 Ponorogo yang berjumlah 31 siswa.  

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang 

dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya 

mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi 

sistematis dan dipermudah olehnya.37  

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1 Data tentang lingkungan keluarga siswa kelas IV 

MIN 6 Ponorogo.  

2 Data tentang tingkat kedisiplinan siswa kelas IV 

MIN 6 Ponorogo.  

Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian 

kuantitatif ini sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Instrumen Pengumpulan Data 

Judul 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Indikator Nomor Item Ket. 
Sebelum  Sesudah  

K
o

re
la

si
 

L
in

gk
un

ga
n

 
K

el
u

ar
g

a 
d

en
ga

n
 

K
ed

is
ip

li
na

n 

X: 
Lingkungan 
Keluarga 
(Variabel 
Independen) 

Fungsi 
Biologis 

6 
14 
20 
23 
24 

6 
14 
20 
23 
24 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid  

Fungsi 
Edukatif 

2 
4 
8 

 
4 
8 

Drop 
Valid 
Valid 

                                                           
36 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 2018), 
139. 
37 Ibid., 76. 
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Judul 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Indikator Nomor Item Ket. 
Sebelum  Sesudah  

9 
21 
25 

9 
21 
25 

Valid 
Valid 
Valid  

Fungsi 
Religius 

1 
18 

1 
18 

Valid 
Valid 

Fungsi 
Protektif 

10 
13 
22 
16 

 
13 
22 
16 

Drop 
Valid 
Valid 
Valid 

Fungsi 
Sosialisasi 
Anak 

5 
15 
17 

5 
15 
17 

Valid 
Valid 
Valid 

Fungsi 
Ekonomi 

3 
7 
11 
12 
19 

 
 
11 
12 
19 

Drop 
Drop 
Valid 
Valid 
Valid 

Y: 
Kedisiplinan 
Siswa 
(Variabel 
Dependen) 

Menata 
Kehidupan 
Bersama 

1 
13 
16 
17 

1 
13 
16 
17 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Membangun 
Kepribadian 

2 
3 
8 
15 
25 

2 
3 
8 
15 
25 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Melatih 
Kepribadian 

4 
5 
7 
14 
18 
22 
24 

4 
5 
7 
14 
18 
22 
24 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Pemaksaan 6 
20 

6 
20 

Valid 
Valid 

Hukuman 10 
12 
21 
23 

10 
12 
21 
23 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Menciptakan 
lingkungan 
Kondusif 

9 
11 
19 

9 
11 
19 

Valid 
Valid 
Valid  
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan 

dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data berupa kuesioner (Angket). Angket 

atau kuesioner merupakan suatu teknik atau cara 

pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak 

langsung bertanya jawab dengan responden). Dengan 

kata lain, angket adalah daftar pertanyaan yang 

diberikan kepada orang lain bersedia memberikan 

respon (responden) sesuai dengan permintaan 

pengguna.38  

Dalam penelitian ini, angket yang diberikan berupa 

pertanyaan digunakan untuk memperoleh data tentang 

pengawasan guru dan lingkungan keluarga, serta 

pelaksanaan tata tertib sekolah bagi siswa di MIN 6 

Ponorogo. Dalam pengumpulan data menggunakan 

angket yang mengacu pada skala likert dengan skor 

sebagai berikut: 

Selalu  : 4 

Sering  : 3 

Kadangkadang : 2 

Tidak pernah : 1 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

                                                           
38 Ibid., 77. 
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wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unitunit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain.39 Adapun analisis data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pra Penelitian 

a. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan syarat yang 

terpenting dalam suatu evaluasi. Salah satu cara 

untuk menentukan validitas alat ukur adalah 

dengan menggunakan korelasi Product Moment 

dengan simpangan yang dikemukakan oleh 

Pearson sebagai berikut:40 

��� =
N ∑ X � – (∑ �)(∑ �)

�(N ∑ X
�

−  (∑ X)�) (N ∑ Y� – (∑ Y)�)

 

Keterangan: 

rxy  = Angka indek korelasi product 

moment. 

N  = Jumlah sampel. 

∑X  = Jumlah seluruh nilai X. 

∑Y  = Jumlah seluruh nilai Y. 

∑XY = Jumlah hasil perkalian antara nilai 

X dan nilai Y. 

                                                           
39 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D…, 244. 
40 Ibid., 268. 
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Kriteria pengambilan keputusan untuk 

menentukan valid atau tidaknya instrumen 

penelitian, adalah jika rhitung sama dengan atau 

lebih besar dari harga rtabel pada taraf signifikan 

5%. Dikatakan valid apabila harga rhitung > rtabel. 

Untuk uji validitas dan reliabilitas instrument 

penelitian, peneliti mengambil sampel sebanyak 

53 responden. Dari hasil perhitungan validitas 

instrument terdapat 25 pernyataan tentang 

lingkungan keluarga yang dapat dilihat pada 

lampiran 1 halaman 61. Dari 25 pernyataan 

terdapat 21 pernyataan yang dinyatakan valid, 

dapat dilihat pada lampiran 2 halaman 67. 

Sehingga untuk mengetahui skor jawaban angket 

uji validitas variabel Lingkungan Keluarga dapat 

dilihat pada lampiran 5 halaman 78.  

Sedangkan hasil perhitungan validitas 

instrumen terdapat 25 pernyataan tentang 

kedisiplinan siswa dapat dilihat pada lampiran 1 

halaman 64. Dari 25 pernyataan terdapat 25 

pernyataan yang valid dapat dilihat pada 

lampiran 2 halaman 69. Dan untuk mengetahui 

skor jawaban angket uji validitas kedisiplinan 

siswa dapat dilihat pada lampiran 6 halaman 81. 
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Tabel 3.2 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian Lingkungan 
Keluarga dan Kedisiplinan Siswa 

 

Variabel No Item 
“r” 

Hitung 
“r” 

Tabel 
Keterangan 

Variabel X 
(Lingkungan 
Keluarga) 

1 0.394753 0.279 Valid 
2 0.01409 0.279 Drop 
3 0.221045 0.279 Drop  
4 0.345123 0.279 Valid 
5 0.479287 0.279 Valid 
6 0.523961 0.279 Valid 
7 0.243669 0.279 Drop  
8 0.582677 0.279 Valid 
9 0.486724 0.279 Valid 

10 0.244795 0.279 Drop  
11 0.428325 0.279 Valid 
12 0.37255 0.279 Valid 
13 0.634172 0.279 Valid 
14 0.534025 0.279 Valid 
15 0.65516 0.279 Valid 
16 0.506814 0.279 Valid 
17 0.41169 0.279 Valid 
18 0.514323 0.279 Valid 
19 0.460123 0.279 Valid 
20 0.383477 0.279 Valid 
21 0.782585 0.279 Valid 
22 0.45783 0.279 Valid 
23 0.610874 0.279 Valid 
24 0.435525 0.279 Valid 
25 0.723412 0.279 Valid 
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Tabel 3.3 
Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen Penelitian Kedisiplinan Siswa 

 

Variabel No Item 
“r” 

Hitung 
“r” 

Tabel 
Keterangan 

Variabel Y 
(Kedisiplinan 
Siswa) 

1 0.56439 0.279 Valid 
2 0.68249 0.279 Valid 
3 0.49116 0.279 Valid 
4 0.75473 0.279 Valid 
5 0.58478 0.279 Valid 
6 0.47871 0.279 Valid 
7 0.2866 0.279 Valid 
8 0.6536 0.279 Valid 
9 0.70267 0.279 Valid 

10 0.39437 0.279 Valid 
11 0.6631 0.279 Valid 
12 0.38407 0.279 Valid 
13 0.72461 0.279 Valid 
14 0.53209 0.279 Valid 
15 0.64567 0.279 Valid 
16 0.55608 0.279 Valid 
17 0.29343 0.279 Valid 
18 0.38106 0.279 Valid 
19 0.69893 0.279 Valid 
20 0.47455 0.279 Valid 
21 0.50961 0.279 Valid 
22 0.31047 0.279 Valid 
23 0.4784 0.279 Valid 
24 0.48671 0.279 Valid 
25 0.60624 0.279 Valid  

 

Tabel di atas menunjukkan terdapat 46 

pernyataan yang dianggap valid, kemudian 

digunakan untuk pengambilan data dalam 

penelitian ini. 21 pernyataan untuk variabel X1 
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(Lingkungan Keluarga) dan 25 pernyataan untuk 

variabel X2 (Kedisiplinan Siswa). 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas berkenaan dengan derajad 

konsistensi dan stabilitas data atau temuan. 

Dalam pandangan postivistik (kuantitatif), suatu 

data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih 

peneliti dalam obyek yang sama menghasilkan 

data yang sama, atau peneliti sama dalam waktu 

berbeda menghasilkan data yang sama, atau 

sekelompok data bila dipecah menjadi dua 

menunjukkan data yang tidak berbeda.41  

Adapun teknik yang digunakan untuk 

menganalisis reliabilitas instrumen ini adalah 

dengan koefisien Alpha Cronbach yang 

dianalisis dengan rumus di bawah ini:42 

r = [
�

�-�
][1

∑ ���

��
] 

Keterangan: 

r  = koefisien reliabilitas yang dicari. 

k  = jumlah butir pertanyaan (soal). 

���  = varians butir. 

 ��  = varians skor tes.43 

 

                                                           
41 Ibid., 268. 
42 Ibid., 184. 
43 Burhan Nurgiyantoro, Gunawan dan Marzuki, Statistik Terapan untuk 
Penelitian Ilmu Sosial (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 
2015), 426. 
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c. Uji Normalitas 

  Uji normalitas merupakan salah satu uji 

asumsi yang dilakukan sebagai salah satu 

prasarat dalam analisis regresi. Uji normalitas 

digunakan untuk memastikan bahwa nilai rerata 

komponen pengganggu (error) adalah nol.44 

Adapun rumus yang digunakan dalam 

perhitungan uji normalitas adalah uji 

Kolmogorov-Smirnov. Langkahlangkah dalam 

perhitungan normalitas adalah sebagai berikut: 

a. Merumuskan hipotesa. 

b. Menghitung ratarata (mean) dengan 

membuat tabel terlebih dahulu.  

c. Menghitung nilai fkb. 

d. Menghitung masingmasing frekuensi dibagi 

jumlah data (f/n). 

e. Menghitung nilai Z dengan rumus: 

Z = 
�� �

�
 

f. Menghitung P ≤ Z. 

g. Untuk nilai a2 didapatkan dari selisih kolom 

5 dan 7 (fkb/n dan P ≤ Z). 

h. Untuk nilai a1 didapatkan dari selisih kolom 

4 dan 8 (f/n dan a2). 

i. Membandingkan angka tertinggi dari a1 

dengan tabel kolmogorov-smirnov. 

                                                           
44 Edi Irawan, Pengantar Statistika Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: 
Lingkar Media, 2014), 289. 
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j. Uji hipotesa.45 

2. Analisis Hasil Penelitian 

Untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2 

digunakan analisis statistik deskriptif yaitu dengan 

mengetahui terlebih dahulu nilai mean dan standart 

deviasi tersebut. Adapun rumus mean dan standart 

deviasi adalah sebagai berikut:46 

Rumus Mean 

M� =
∑ ��

�
              M� =

∑ ��

�
 

Keterangan: 

Mx dan My = Mean. 

fx dan fy = Jumlah dari hasil perkalian Midpoint 

masing masing interval dengan 

frekuensinya. 

n   = Number of cases.47 

Rumus Standart Deviasi (Data Tunggal) sebagai 

berikut: 

��� = �
∑ �(�′)²

�
− �

∑ ��′

�
�

�

 

��� = �
∑ �(�′)²

�
− �

∑ ��′

�
�

�

 

 

 

                                                           
45 Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2015), 
204208. 
46.ibid., 51. 
47 Ibid., 51. 
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Keterangan: 

SDx dan SDy = Standart Deviasi. 

fx' dan fy' = Jumlah hasil perkalian frekuensi 

dengan deviasi yang telah 

dikuadratkan. 

X   = X – Mx, dengan Mx adalah mean. 

N   = Number of cases.48 

 Setelah menghitung mean dan standart 

deviasi ditemukan hasilnya, kemudian dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus: 

Mx + 1. SDx dikatakan tinggi. 

Mx – 1. SDx dikatakan rendah. 

Diantara Mx + 1. SDx sampai Mx – 1. SDx dikatakan 

sedang.49 

 Adapun teknik analisis data yang digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah ke 3 adalah 

teknik korelasi product moment dengan simpangan 

yang dikemukakan oleh Pearson sebagai berikut:50 

 

Rumus Korelasi Product Moment 

 

��� =
N ∑ X � – (∑ �)(∑ �)

�(N ∑ X
�

−  (∑ X)�) (N ∑ Y� – (∑ Y)�)

 

                                                           
48 Ibid., 94. 
49 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2009), 175  176. 
50 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D…, 244. 
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Keterangan: 

rxy = Angka indek korelasi product moment. 

N = Jumlah sampel. 

∑X = Jumlah seluruh nilai X. 

∑Y = Jumlah seluruh nilai Y. 

∑XY =Jumlah hasil perkalian antara nilai X 

dan nilai Y.51 

 
  

                                                           
51 Ibid., 244. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis MIN 6 Ponorogo 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 berada di jalan 

KH. AlMuhtarom 8 Kelurahan Paju, Kecamatan 

Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. 

Madrasah ini memiliki letak geografis yang strategis, 

karena meski terletak di pinggir kota namun akses 

jalan menuju madrasah telah terbangun dengan aspal 

yang memudahkan. 

Anakanak yang berada di desa atau 

kelurahan dapat menempuh perjalanan ke madrasah 

ini dengan bersepeda atau jalan kaki. Dengan 

dukungan mayoritas masyarakat religius muslim 

yang kuat dan publikasi madrasah yang relatif 

meluas dan merata di masyarakat sekitar, maka 

madrasah ini diminati oleh anakanak yang berada di 

sekitar madrasah 

 

2. Sejarah Berdirinya MIN 6 Ponorogo 

Min Paju berawal dari Madrasah Ibtidaiyah 

Fillial Bogem yang terletak di Kelurahan Kauman 

Kecamatan Ponorogo, yang pada perkembangannya 

ternyata masyarakat lingkungan tidak ada perhatian 

terutama tidak adanya minat menyekolahkan putra
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putrinya ke Madrasah. Sehingga sebagai alternatif 

pemecahan adalah harus relokasi di daerah lain. 

Alhamdulillah masih dalam wilayah kota, di 

kelurahan Paju Ponorogo, Madrasah mendapatkan 

tanah wakaf dari  Ibu Rohmah untuk lokasi 

Pembangunan Madrasah. Pada tanggal 03 Pebruari 

1997 Madrasah ini telah berubah status menjadi 

Madrasah Negeri yaitu MIN 6 yang sekaligus satu

satunya MIN pertama di wilayah Kecamatan kota 

Ponorogo, namun masih bertempat di rumah ibu 

Rohmah. 

Perkembangan Gedung MIN 6 baru terialisir 

1 tahun setelah penegerian yaitu tahun 1998 yang 

merupakan dana dari APBN Kabupaten Ponorogo 

dan pada tahun 1999 mendapatkan dana dari Proyek 

Inpres TA 1998/1999 untuk pembangunan 2 lokal 

(kelas) dan 1 kantor. 

Sejak penegerian dan menempati gedung 

MIN 6, sampai sekarang madrasah tetap eksis dalam 

menunjang program pemerintah untuk 

mengembangkan anak didik yang memiliki integritas 

kepribadian yang utuh, cerdas, trampil, dan mampu 

menjadi uswatun hasanah di tengahtengah 

masyarakat.  

Adapun yang menjadi latar belakang 

berdirinya MIN di Kecamatan  Ponorogo  ini adalah 

adanya tuntutan dan harapan masyarakat tentang 

pentingnya pendidikan berciri  khas Islam di tengah

tengah lingkungan masyarakat yang agamis. Dengan 
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mengacu pada gambaran singkat dan latar belakang 

inilah kini MIN 6 mulai berbenah diri untuk 

memenuhi segala harapan, tuntutan masyarakat agar 

nantinya MIN 6 menjadi Madrasah yang berkualitas 

yang mendapatkan dukungan pemerintah maupun 

masyarakat sekitar. 

 

3. Visi, Misi dan Tujuan MIN 6 Ponorogo 

a. Visi Madrasah 

‘’TERWUJUDNYA MADRASAH YANG 

BERKUALITAS BERWAWASAN 

ISLAMI‘’ 

 Indikatornya :  

1) Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

berkualitas berwawasan Islami.  

2) Output lulusan berkualitas mampu 

menerapkan nilainilai dalam lingkungan 

hidupnya. 

3) Output lulusan berkualitas ditandai dengan 

keunggulan prestasi dalam US dan UAMBD, 

Kemampuan bahasa Arab / Inggris, olah raga 

dan seni.  

4) Peserta didik mampu bersaing daam 

perlombaan baik bidang akademik maupun 

non akademik. 
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5) Tercipta lingkungan madrasah aman, 

nyaman, bersih, sehat dan indah bernuansa 

islami. 

6) Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan 

berkualitas yang lengkap.  

7) Terjadinya peningkatan kualitas setiap 

elemen terkait dari waktu ke waktu. 

b. Misi Madrasah 

1) Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga 

kependidikan.  

2) Meningkatkan pengadaan sarana dan 

prasarana yang memadai dan  berkualitas.  

3) Mengembangkan minat dan bakat siswa 

sesuai dengan potensi dan talenta yang 

dimiliki dengan melaksanakan pembelajaran 

dan bimbingan secara efektif, baik dalam 

intra maupun ekstrakurikuler. 

4) Membudayakan dan menanamkan akhlaqul 

karimah semua subyek.  

5) Mengembangkan kemampuan berbahasa 

Arab dan Inggris untuk anakanak.  

6) Membantu dan memfasilitasi setiap siswa 

untuk mengenali da mengembangkan potensi 

dirinya (khususnya bidang seni dan olah 

raga) sehingga dapat dikembangkan secara 

lebih optimal. 

7) Menumbuhkan semangat keunggulan 

kualitas secara intensif  kepada seluruh warga 
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madrasah baik dalam prestasi akademik 

maupun non akademik.  

8) Menciptakan lingkungan madrasah yang 

aman, nyaman, bersih, sehat dan indah 

bernuansa islami. 

9) Menerapkan manajemen partisipasif 

melibatkan seluruh warga madrasah dan 

komite madrasah.  

c. Tujuan  

1) Tujuan Pendidikan Dasar  

a) Meningkatkan keimanan dannketaqwaan 

serta akhlak mulia  

b) Meningkatkan potensi, kecerdasan, dan 

minat sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan kemampuan serta 

didik.  

c) Membekali peserta didik dengan 

pengetahuan yang memadai agar dapat 

melanjutkan kejenjang  pendidikan yang 

lebih tinggi. 

d) Mendukung pelaksanaan pembangunan 

daerah dan nasional.  

e) Mengembangkan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni.  

f) Menunjang kelestarian dan keragaman  

budaya. 

g) Mendorong tumbuh kembangnya 

kesetaraan gender.  
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h) Mengembangkan visi, misi, tujuan, 

kondisi dan ciri khas sekolah. 

2) Tujuan Pendidikan Madrasah  

Tujuan madrasah yang ingin dicapai pada 

tahun pelajaran 2017/2018 adalah sebagai 

berikut  :  

a) Terwujudnya peserta didik yang 

meningkat pengetahuan, ketrampilan dan 

sikapnya sesuai dengan  kompetensi  inti. 

b) Terlaksananya proses belajar mengajar 

dan bimbingan secara aktif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan dengan  

pendekatan  saintifik untuk mencapai KI

1 (Sikap spiritual), KI2  (Sikap Sosial), 

KI3 (Pengetahuan), dan KI4 

(Keterampilan) pada kelas I dan IV. 

c) Terlaksananya kegiatan pengembangan 

diri dalam bidang seni sehingga memiliki 

tim kesenian yang siap pakai, baik tingkat 

Madrasah, Kecamatan, Kabupaten, 

maupun Provinsi. 

d) Meningkatkan kegiatan keagamaan di 

lingkungan  Madrasah; sholat dhuha, 

jamaah sholat zhuhur, tadaraus Al 

Qur’an, kaligrafi dan tartil al Qur’an.  

e) Meningkatkan kegiatan kepedulian sosial 

di lingkungan madrasah bhakti sosial dan 

jum’at peduli, 90% lulusan MIN 6 dapat 

diterima di SMP / MTS / Pondok 
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pesantren favorit di wilayah Kabupaten 

Ponorogo dan sekitarnya.  

f) Berprestasi dalam even berbagai lomba 

akademis maupun non akademis di 

tingkat Kabupaten / Provinsi. 

g) Meningkatkan manajemen partisipatif 

warga madrasah, diterapkannya 

manajemen pengendalian mutu madrasah, 

terjadi peningkatan animo siswa baru, 

dan peningkatan kualitas dengan nilai A 

pada Akreditasi Madrasah. 

h) Madrasah mampu memberikan layanan 

penunjang pendidikan, Perpustakaan, 

Laboratorium, Koperasi, UKS, 

Bimbingan Konseling, Kantin, Mushola 

secara maksimal.  

i) 99% siswa memiliki kesadaran yang 

tinggi dala melaksanakan kewajiban 

ibadah wajib dan bertindak sesuai ajaran 

Islam dalam kehidupan sehari – hari.  

j) Menjadikan Madrasah Adiwiyata yang 

bercita postif yang menjadi pilihan 

Masyarakat.  

4. Profil Singkat MIN 6 Ponorogo 

Nama Madrasah :  MI Negeri 6 Ponorogo 

N.S.M :  1111.350.20003 

N.I.S :  6024729 
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NPSN :  2051040120510438 

Propinsi   :  Jawa Timur 

Otonomi : Daerah Kabupaten 

Ponorogo 

Kecamatan :  Ponorogo 

Desa/Kelurahan :  Paju 

Jalan dan nomor :  Jl.KH AlMuhtarom 

No : 8 

Kode pos :  63415 

Telp :  0352 487864 

Daerah :  Pinggiran Kota 

Status Sekolah :  Negeri 

Akreditasi :  A 

Tahun Berdiri : 1997 

Kegiatan Belajar Mengajar :  Pagi 

Bangunan Sekolah :  Milik Lembaga 

Luas Bangunan :  427.40 m2 

Jarak ke pusat kecamatan :  3 km 

Jarak ke pusat otoda   :  2.5 km 

Terletak pada lintasan :  Desa 

Jumlah Keanggotaan :  14 Madrasah 



 

65 
 

rayon /KKM 

Organisasi Penyelenggara :  Kementerian Agama 

Status Kepemilikan Tanah :  Tanah BMN dan Tanah 

Wakaf 

Email  :  Min.paju.ponorogo@gmail.com. 
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5. Sarana dan Prasarana MIN 6 Ponorogo 

Madrasah telah memiliki lahan minimal 

sesuai dengan jumlah siswa/m2. Lahan memiliki 

status hak atas tanah, dan atau memiliki izin 

pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai 

ketentuan peraturan perundangundangan yang 

berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun. 

Perabot kelas seperti meja, kursi, lemari, rak buku 

sudah lengkap. 

Adapun keadaan dan situasi MIN 6 Ponorogo 

pada tahun 2018/2019 sudah dilengkapi oleh sebuah 

masjid serta memiliki 14 gedung, dengan rincian 8 

ruang kelas, 1 ruang kantor guru, 1 kantor kepala 

sekolah, 1 UKS, dan 1 perpustakaan, 1 gudang, 1 

dapur. Di sebelah timur terdapat 2 ruang kelas yaitu 

kelas V san VI. Di sebelah selatan terdapat 2 ruang 

kelas IVA dan IVB dan 1 gudang. Di sebelah barat 

terdapat 7 ruang yaitu ruang kantor kepala sekolah, 

ruang kantor guru, ruang kelas IB, ruang kelas IA, 

ruang UKS, ruang kelas II, ruang kelas III, dan ruang 

perpustakaan. Secara keseluruhan atapnya dari 

genting, gentingnya dari tanah liat, untuk gedung 

yang berada di sebelah selatan menggunakan tegel 

dan gedung lainnya menggunakan keramik. Untuk 

lokasi kamar mandi (toilet) berada disebelah utara 

masjid dan belakang ruang kelas V.  
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6. Keadaan Siswa dan Tenaga Kependidkan MIN 6 

Ponorogo 

a. Keadaan Murid 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, 

jumlah murid secara keseluruhan MIN 6 

Ponorogo pada tahun pelajaran 2018/2019 

berjumlah 176. Dengan rincian yang dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
Tabel 4.1 

Keadaan Siswa MIN 6 Ponorogo 
No. Kelas Ruang Kelas Jumlah Siswa 
1. Kelas I 2 34 
2. Kelas II 1 28 
3. Kelas III 1 27 
4. Kelas IV 2 31 
5. Kelas V 1 27 
6. Kelas VI 1 29 

b. Keadaan Pendidik 

Berdasarkan data terakhir tahun 

2018/2019, secara keseluruhan guru Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo berjumlah 17 

orang, dengan perincian 1 kepala sekolah, 1 TU, 9 

guru kelas, 2 guru PAI, 1 guru penjaskes, 1 guru 

muatan lokal, 1 operator, dan 1 penjaga. 

Pendidikan yang ditempuh para guru adalah S1 

bahkan ada yang sudah S2.  
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B. Deskripsi Data tentang Lingkungan Keluarga dan 

Kedisiplinan Siswa Kelas IV MIN 6 Ponorogo 

1. Deskripsi Data tentang Lingkungan Keluarga 

Untuk mendapatkan data tentang lingkungan 

keluarga peneliti menggunakan metode angket yang 

kemudian angket tersebut dijawab oleh responden 

yang telah ditentukan peneliti. Dalam penelitian ini 

yang dijadikan responden adalah siswa MIN 6 

Ponorogo, yaitu kelas IV dengan jumlah 31 siswa. 

Adapun hasil skor lingkungan keluarga siswa MIN 6 

Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 
Skor Jawaban Angket Lingkungan Keluarga Siswa Kelas 

IV MIN 6 Ponorogo 

No. 
Skor Jawaban Angket 
Lingkungan Keluarga 

Frekuensi 

1 84 2 
2 82 2 
3 81 3 
4 80 2 
5 79 2 
6 78 3 
7 77 2 
8 74 2 
9 72 2 
10 68 1 
11 67 1 
12 64 1 
13 62 2 
14 58 1 
15 57 1 
16 55 1 
17 54 1 
18 45 1 
19 35 1 

Jumlah  31 
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Adapun secara terperinci penskoran angket 

dari responden dapat dilihat pada lampiran 9 

halaman 90. 

 

2. Deskripsi Data tentang Kedisiplinan Siswa 

Untuk mendapatkan data tentang kedisiplinan 

siswa peneliti menggunakan metode angket yang 

kemudian angket tersebut dijawab oleh responden 

yang telah ditentukan peneliti. Dalam penelitian ini 

yang dijadikan responden adalah siswa MIN 6 

Ponorogo, yaitu kelas IV dengan jumlaj 31 siswa. 

Adapun hasil skor kedisiplinan siswa MIN 6 

Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 
Skor Jawaban Angket Kedisiplinan Siswa Kelas IV MIN 6 

Ponorogo 

No. 
Skor Jawaban Angket 

Kedisiplinan 
Frekuensi 

1 96 2 
2 95 1 
3 93 2 
4 92 2 
5 90 1 
6 89 3 
7 88 1 
8 87 1 
9 86 2 
10 83 1 
11 78 1 
12 74 2 
13 72 2 
14 71 1 
15 69 1 
16 66 2 
17 60 1 
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No. 
Skor Jawaban Angket 

Kedisiplinan 
Frekuensi 

18 56 1 
19 52 2 
20 48 1 
21 46 1 

Jumlah  31 
 

Adapun secara terperinci penskoran angket 

dari responden dapat dilihat pada lampiran 10 

halaman 92. 

 

C. Analisis Data tentang Korelasi antara Lingkungan 

Keluarga dan Kedisiplinan Siswa Kelas IV MIN 6 

Ponorogo 

1. Analisis Data tentang Lingkungan Keluarga 

Untuk mendapatkan data terkait lingkungan 

keluarga dari masingmasing siswa yaitu dengan 

mencari mean (Mx) dan standar deviasi (SD) dari 

hasil angket yang sudah diperoleh.  

Adapun hasil perhitungannya adalah sebagai 

berikut: 

a. Menghitung mean dan standar deviasi  

Tabel 4.4 
Nilai Mean dan Standar Deviasi Lingkungan Keluarga 

Siswa Kelas IV MIN 6 Ponorogo 
X F Fx x = X - Mx x² fx² 
84 2 168 13 170 339.7 
82 2 164 11 122 243.4 
81 3 243 10 101 301.9 
80 2 160 9.03 81.6 163.2 
79 2 158 8.03 64.5 129 
78 3 234 7.03 49.5 148.4 
77 2 154 6.03 36.4 72.78 
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X F Fx x = X - Mx x² fx² 
74 2 148 3.03 9.19 18.39 
72 2 144 1.03 1.07 2.131 
68 1 68 2.97 8.81 8.807 
67 1 67 3.97 15.7 15.74 
64 1 64 6.97 48.5 48.55 
62 2 124 8.97 80.4 160.8 
58 1 58 13 168 168.2 
57 1 57 14 195 195.1 
55 1 55 16 255 255 
54 1 54 17 288 287.9 
45 1 45 26 674 674.3 
35 1 35 36 1294 1294 

Jumlah 31 2200 76.4 3662 4527 
 

b. Mencari mean (ratarata) dari variabel X 

Mx = 
���

�
 = 

����

��
 = 70.97  

c. Mencari standar deviasi dari variabel X 

SDx = �
����

�
 

=  �
����

��
 

= √146.032258 

= 12.0843807 

 

Dari hasil perhitungan dapat diketahui nilai mean 

(Mx) adalah 70.97 dan standar deviasi (SDx) adalah 

12.0843807. untuk menentukan tingkatan 

lingkungan keluarga baik, cukup, ataupun kurang 

dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

1) Skor lebih dari Mx  + 1 . SDx adalah tingkatan 

lingkungan keluarga baik. 
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2) Skor antara Mx  + 1 . SDx sampai dengan Mx – 1 . 

SDx adalah tingkatan lingkungan keluarga cukup. 

3) Skor kurang dari Mx – 1 . SDx adalah tingkatan 

lingkungan keluarga kurang. 

Untuk mengetahui nilai Mx  + 1 . SDx dan Mx – 1. 

SDx maka dilakukan perhitungan sebagai berikut: 

Mx + 1 . SDx = 70.97 + 1 x 12.0843807 

= 70.97 + 12.0843807 

= 83.0543807 

= 83 (dibulatkan) 

Mx  1 . SDx = 70.97 – 1 x 12.0843807 

= 70.97 – 12.0843807 

= 58.8856193 

= 59 (dibulatkan) 

 Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor 

lebih dari 83 (skor ˃ 83) dikategorikan lingkungan 

keluarga siswa kelas IV MIN 6 Ponorogo baik, skor 

antara 59 sampai dengan 83 (skor 59  83) 

dikategorikan lingkungan keluarga siswa kelas IV 

MIN 6 Ponorogo cukup, dan skor kurang dari 59 

(skor ˂ 59) dikategorikan lingkungan keluarga siswa 

kelas IV MIN 6 Ponorogo kurang. 
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Tabel 4.5 
Kategori Skor Lingkungan Keluarga siswa kelas IV MIN 6 

Ponorogo 
Nilai Frekuensi Kategori 

˃ 83 2 Baik  
Antara 59 – 83 23 Cukup  
< 59 6 Kurang  
Jumlah 31  

Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui 

bahwa lingkungan keluarga siswa kelas IV MIN 6 

Ponorogo dalam kategori baik ditentukan oleh 2 

responden, dalam kategori cukup ditentukan oleh 23 

responden, dan dalam kategori kurang ditentukan 

oleh 6 responden. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa lingkungan keluarga siswa kelas IV MIN 6 

Ponorogo masuk kategori cukup. Adapun hasil dari 

pengkategorian ini secara terperinci dapat dilihat 

pada lampiran 9 halaman 90. 

2. Analisis Data tentang Kedisiplinan Siswa  

Untuk mendapatkan data terkait lingkungan 

keluarga dari masingmasing siswa yaitu dengan 

mencari mean (Mx) dan standar deviasi (SD) dari 

hasil angket yang sudah diperoleh.  

Adapun hasil perhitungannya adalah sebagai 

berikut: 
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a. Menghitung mean dan standar deviasi  
Tabel 4.6 

Nilai Mean dan Standar Deviasi Kedisiplinan Siswa 
Kelas IV MIN 6 Ponorogo 

Y F fY y = Y – My y² fy² 
96 2 192 18.6 345.2 690.5 
95 1 95 17.6 309.1 309.1 
93 2 186 15.6 242.8 485.5 
92 2 184 14.6 212.6 425.2 
90 1 90 12.6 158.3 158.3 
89 3 267 11.6 134.1 402.3 
88 1 88 10.6 112 112 
87 1 87 9.58 91.79 91.79 
86 2 172 8.58 73.63 147.3 
83 1 83 5.58 31.14 31.14 
78 1 78 0.58 0.337 0.337 
74 2 148 3.4 11.69 23.38 
72 2 144 5.4 29.37 58.74 
71 1 71 6.4 41.21 41.21 
69 1 69 8.4 70.89 70.89 
66 2 132 11 130.4 260.8 
60 1 60 17 303.4 303.4 
56 1 56 21 458.8 458.8 
52 2 104 25 646.1 1292 
48 1 48 29 865.5 865.5 
46 1 46 31 987.2 987.2 

jumlah 31 2400 35 5255 7216 

 

d. Mencari mean (ratarata) dari variabel Y 

My = 
���

�
 = 

����

��
 = 77.42 

e. Mencari standar deviasi dari variabel Y 

SDy = �
���²

�
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=  �
����

��
 

= √232.7741935 

= 15.2569392 

Dari hasil perhitungan dapat diketahui nilai 

mean (My) adalah 70.97 dan standar deviasi (SDy) 

adalah 12.0843807. untuk menentukan tingkatan 

kedisiplinan baik, cukup, ataupun kurang dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

1) Skor lebih dari My  + 1 . SDy adalah tingkatan 

kedisiplinan baik. 

2) Skor antara My  + 1 . SDy sampai dengan My – 1 . 

SDy adalah tingkatan kedisiplinan cukup. 

3) Skor kurang dari My – 1 . SDy adalah tingkatan 

kedisiplinan kurang. 

Untuk mengetahui nilai My  + 1 . SDy dan My – 1. 

SDy maka dilakukan perhitungan sebagai berikut: 

My + 1 . SDy = 77.42 + 1 x 15.2569392 

= 77.42 + 15.2569392 

= 92.6769393 

= 93 (dibulatkan) 

My  1 . SDy = 77.42 – 1 x 15.2569392 

= 77.42 – 15.2569392 
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= 62.1630608 

= 62 (dibulatkan) 

 Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor 

lebih dari 93 (skor ˃ 93) dikategorikan kedisiplinan 

siswa kelas IV MIN 6 Ponorogo baik, skor antara 62 

sampai dengan 93 (skor 62  93) dikategorikan 

kedisiplinan siswa kelas IV MIN 6 Ponorogo cukup, 

dan skor kurang dari 62 (skor ˂ 62) dikategorikan 

kedisiplinan siswa kelas IV MIN 6 Ponorogo 

kurang. 

Tabel 4.7 
Kategori Skor Kedisiplinan Siswa Kelas IV MIN 6 

Ponorogo 
Nilai Frekuensi Kategori 

˃ 93 3 Baik  
Antara 62 – 93 22 Cukup  
< 62 6 Kurang  
Jumlah 31  

 Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui 

bahwa kedisiplinan siswa kelas IV MIN 6 Ponorogo 

dalam kategori baik ditentukan oleh 3 responden, 

dalam kategori cukup ditentukan oleh 22 responden, 

dan dalam kategori kurang ditentukan oleh 6 

responden. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

kedisiplinan siswa kelas IV MIN 6 Ponorogo masuk 

kategori cukup. Adapun hasil dari pengkategorian ini 

secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 10 

halaman 92. 
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3. Korelasi Antara Lingkungan Keluarga dengan 

Kedisiplinan Siswa Kelas IV MIN 6 Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Untuk mengetahui ada tidaknya korelasi 

antara lingkungan keluarga dengan kedisiplinan 

siswa kelas IV MIN 6 Ponorogo adalah dengan 

menggunakan perhitungan Product Moment. Adapun 

langkahlangkahnya sebagai berikut: 

a) Menyusun hipotesa Ha dan Ho. 

Ho : rxy = 0 (Tidak ada korelasi antara lingkungan 

keluarga dengan kedisiplinan siswa) 

Ha : rxy ≠ 0 (Ada korelasi antara lingkungan 

keluarga dengan kedisiplinan siswa) 

b) Menyiapkan tabel perhitungan. 

c) Menjumlahkan nilai variabel X. 

d) Menjumlahkan nilai variabel Y. 

e) Mengalikan masingmasing baris antara variabel 

X dan Y. 

f) Mengkuadratkan nilai variabel X. 

g) Mengkuadratkan nilai variabel Y. 

h) Menghitung koefisien korelasi dengan 

menggunakan rumus: 

��� =
N ∑ X � – (∑ �)(∑ �)

�(N ∑ X
�

−  (∑ X)�) (N ∑ Y� – (∑ Y)�)

 

 

���  =
31 x 174856 − 2200 x 2400

�(31 x 160656 − (2200)�) (31 x 193022 − (2400)�)
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��� =
5420536 − 5280000

�(4980336 − 4840000 ) (5983682 −  5760000)
 

 

��� =
140536

�(140336)(223682)
 

��� =
140536

√31390637152
 

��� =
140536

177174.031
 

 

��� = 0.793208797  

 
��� = 0.793 (dibulatkan) 

 

D. Pembahasan dan Interpretasi 

 Untuk pengujian hipotesis, mencari derajat bebas 

(db/df) dengan menggunakan rumus db = N – nr. 

Diketahui bahwa responden berjumlah 31. Jadi db = 31 

– 2 = 29. Dengan 29, diperoleh r tabel (rt) pada taraf 

signifikan 5% sebesar 0.355. Berdasarkan perhitungan r 

product moment (ro) ditemukan ro = 0.793 ˃ 0.355 pada 

taraf signifikan 5% maka ro ˃ rt, sehingga Ha diterima 

dan Ho ditolak. 

 Dengan pembahasan tersebut, maka koefisien 

korelasi yang ditemukan sebesar 0.793 termasuk pada 

kategori kuat. Terdapat hubungan yang kuat antara 

lingkungan keluarga dan kedisiplinan siswa kelas IV 

MIN 6 Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 
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Maka hasil dari analisis tersebut dapat diinterpretasikan 

bahwa: 

1. Berdasarkan pada Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa 

lingkungan keluarga siswa kelas IV MIN 6 

Ponorogo dalam kategori baik ditentukan oleh 2 

responden, dalam kategori cukup ditentukan oleh 23 

responden, dan dalam kategori kurang ditentukan 

oleh 6 responden. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa lingkungan keluarga siswa kelas IV MIN 6 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 termasuk 

kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 23 

responden dari 31 responden bernilai 59 – 83. 

Pernyataan di atas dikuatkan dengan adanya 

teori yang menyatakan bahwa keluarga sebagai 

tempat tumbuhnya masyarakat yang maju, peradaban 

modern, dan perkembanganperkembangan lainnya, 

termasuk karakter manusia. Bagi anak, keluarga 

merupakan lingkungan pertama untuk tumbuh dan 

berkembang, baik fisik maupun psikis. Oleh karena 

itu, keluarga memiliki peran yang sangat penting 

bagi anak untuk membangun fondasi pendidikan 

yang sangat mempengaruhi prosesproses 

selanjutnya. Diakui bahwa keluarga sebagai 

komponen terpenting dalam pembentukan 

kepribadian anak.52 

2. Berdasarkan pada Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa 

kedisiplinan siswa kelas IV MIN 6 Ponorogo dalam 

kategori baik ditentukan oleh 3 responden, dalam 

                                                           
52 Marzuki, Pendidikan Karakter Islam (Jakarta: Amzah, 2015), 66. 
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kategori cukup ditentukan oleh 22 responden, dan 

dalam kategori kurang ditentukan oleh 6 responden. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

kedisiplinan siswa kelas IV MIN 6 Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019 termasuk kategori cukup 

dengan frekuensi sebanyak 22 responden dari 31 

responden bernilai 62 – 93. 

Pernyataan tersebut didukung dengan adanya 

teori yang menyatakan bahwa disiplin sebagai 

latihan untuk kontrol diri dalam mematuhi aturan 

atau perintah. Disiplin seharusnya dilakukan dengan 

penuh tanggung jawab tanpa adanya paksaan. 

Disiplin dibutuhkan untuk menjadi suatu kebiasaan 

dan bagian dari diri seseorang. Untuk itu, perlu 

ditanamkan perilaku disiplin sejak dini oleh unit 

terdekat dari seseorang yang disebut keluarga.53   

3. Korelasi Antara Lingkungan Keluarga dengan 

Kedisiplinan Siswa Kelas IV MIN 6 Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa 

ro lebih besar daripada rt. Dengan demikian, 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu Ha 

yang berbunyi “Ada korelasi antara lingkungan 

keluarga dengan kedisiplinan siswa kelas IV MIN 6 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019” diterima. 

                                                           
53 Sugeng Haryono, “Pengaruh Kedisiplinan Siswa dan Motivasi 
Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
Ekonomi”. Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan Vol. 3 No. 3, November 
2016, hal 264. 
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  Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa baik 

tidaknya lingkungan keluarga sangat erat 

hubungannya dengan kedisiplinan siswa. Semakin 

baik lingkungan keluarga maka kedisiplinan siswa 

juga akan baik pula, begitupun sebaliknya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian Bab I Pendahuluan sampai Bab IV Hasil 

Penelitian diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Lingkungan keluarga siswa kelas IV MIN 6 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 berkategori 

cukup. Hal ini diketahui dari hasil penelitian yang 

menunjukkan frekuensi tertinggi adalah kategori 

cukup yaitu 23 responden, kategori baik sebanyak 2 

responden dan kategori kurang sebanyak 6 

responden. Dengan demikian, lingkungan keluarga 

siswa kelas IV MIN 6 Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019 berkategori cukup dengan frekuensi 

sebanyak 23 responden dari 31 responden bernilai 59 

– 83 yang meliputi nilai biologis, edukatif, religius, 

protektif, sosialisasi anak dan ekonomi. 

2. Kedisiplinan siswa kelas IV MIN 6 Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019 berkategori cukup. Hal ini 

diketahui dari hasil penelitian yang menunjukkan 

frekuensi tertinggi adalah kategori cukup yaitu 22 

responden, kategori baik sebanyak 3 responden dan 

kategori kurang sebanyak 6 responden. Dengan 

demikian, kedisiplinan siswa kelas IV MIN 6 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 berkategori 

cukup dengan frekuensi sebanyak 22 responden dari 
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31 responden bernilai 62  93 yang meliputi menata 

kehidupan bersama, membangun kepribadian, 

melatih kepribadian, pemaksaan, hukuman dan 

menciptakan lingkungan kondusif. 

3. Ada korelasi antara lingkungan keluarga dan 

kedisiplinan siswa kelas IV MIN 6 Ponorogo tahun 

pelajaran 208/2019 dengan koefisien korelasi 

sebesar 0.793208797 atau 0.793. Pada taraf 

signifikasi 5%, dikonsultasikan dengan rt = 0.355 

maka r0 ˃ rt atau 0.793 > 0.355 sehingga H0 ditolak 

dan Ha diterima. 

 

B. Saran  

Dari hasil analisis data dan pembahasan mengenai 

hubungan antara lingkungan keluarga dan kedisiplinan 

siswa kelas IV di MIN 6 Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019, beberapa saran yang dapat diajukan 

berdasarkan penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Kepada orang tua diharapkan dapat memberikan 

ataupun menciptakan lingkungan keluarga yang baik 

dan harmonis untuk meningkatkan kedisiplinan anak 

menjadi lebih baik. 

2. Siswa diharapkan mampu memahami tentang 

pentingnya memiliki sikap disiplin bagi 

kehidupannya di masa kini maupun masa depan. 

3. Diharapkan peneliti selanjutnya di dalam ruang 

lingkup pendidikan, tidak hanya lingkungan keluarga 

sebagai tolak ukur untuk kedisiplinan siswa 

melainkan dengan faktorfaktor yang lain. 
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