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ABSTRAK 

 

Santoso, Ayu Wulandari. 2019. Korelasi antara 

Keharmonisan Keluarga dan Lingkungan Sekolah 

dengan Perilaku Bullying pada Siswa di MI Al-

Hikmah Jambon Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing Kurnia Hidayati, M.Pd. 

Kata Kunci:  Keharmonisan Keluarga, Lingkungan 

Sekolah, Perilaku Bullying 

 Upaya menumbuhkembangkan sumber daya 

manusia agar mampu tumbuh menjadi pribadi yang arif 

harus dimulai dari lingkungan skala kecil, yaitu keluarga. 

Orang tua yang memperlakukan anaknya dengan penuh 

kasih sayang umumnya mampu dikatakan berhasil dalam 

mendidik anak. Sedangkan lingkungan sekolah merupakan 

media sosialisasi yang lebih luas dari keluarga. Dan dewasa 

ini banyak keluarga yang mempercayakan anaknya untuk 

berada di instansi berbasis agama dengan harapan anak 

tersebut mampu berkembang secara baik di sosialnya. 

Realitanya dari beberapa kasus anak yang bermasalah di MI 

Al-Hikmah Jambon kurang diperhatikan sehingga siswa 

mempunyai perilaku kurang baik.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui 

adanya korelasi keharmonisan keluarga dengan perilaku 

bullying pada siswa di MI Al-Hikmah Jambon Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019. (2) mengetahui adanya korelasi 

lingkungan sekolah dengan perilaku bullying pada siswa di 

MI Al-Hikmah Jambon Ponorogo tahun pelajaran 

ii 

 



3 
 

 

2018/2019. (3) mengetahui korelasi antara keharmonisan 

keluarga dan lingkungan sekolah dengan perilaku bullying 

pada siswa di MI Al-Hikmah Jambon Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 

kuantitatif yang bersifat korelasi/hubungan. Penelitian ini 

menggunakan sampel jenuh karena semua anggota populasi 

dipilih sebagai sampel yaitu dengan responden seluruh 

siswa kelas III dan IV yag berjumlah 49 anak. Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik penyebaran angket. 

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah dengan 

menghitung mean, standar deviasi dan teknik korelasi ganda 

(multiple correlation). 

Dari analisis dan penelitian dapat disimpulkan: (1) 

Terdapat korelasi positif yang signifikan antara 

keharmonisan keluarga dengan perilaku bullying pada siswa 

di MI Al-Hikmah Jambon Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019, pada taraf signifikasi 5%, dengan rhitung sebesar 

0,375 dan rtabel sebesar 0,281. (2) Terdapat korelasi positif 

yang signifikan antara lingkungan sekolah dengan perilaku 

bullying pada siswa di MI Al-Hikmah Jambon Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019, pada taraf signifikasi 5%, 

dengan rhitung sebesar 0,347 dan rtabel sebesar 0,281. (3) 

Terdapat korelasi yang signifkan antara keharmonisan 

keluarga dan lingkungan sekolah dengan perilaku bullying 

pada siswa di MI Al-Hikmah Jambon Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019 dengan Fhitung sebesar 5,775 dan Ftabel 

sebesar 3,2. 

 

  

iii 

 



4 
 

 

  

iv 

 



5 
 

 
 

v 

 



6 
 

 

  

vi 

 



7 
 

 

  

vii 



1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan adalah dunia guru, rumah 

rehabilitasi anak didik. Dengan sengaja guru berupaya 

mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mengeluarkan 

anak didik dari kebodohan. Sekolah sebagai tempat 

pengabdian adalah bingkai perjuangan guru dan 

keluhuran akal budi untuk mewariskan nilai-nilai 

ilahiyah dan mentransformasikan multinorma 

keselamatan duniawi dan ukhrawi kepada anak didik 

agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, cerdas, 

kreatif, dan mandiri, berguna bagi pembangunan bangsa 

dan negara di masa mendatang.1 

Dalam segi pendidikan, lingkungan dalam skala 

kecil semisal keluarga menjadi bagian yang penting 

dalam perkembangan manusia. Hasbullah menyatakan: 

“Dilihat dari segi pendidikan, keluarga merupakan satu 

sesatuan hidup (social system), dan keluarga 

menyediakan situasi belajar. Sebagai satu kesatuan 

hidup bersama (social system), keluarga terdiri dari 

ayah, ibu, dan anak. Ikatan kekeluargaan membantu 

anak mengembangkan sikap persahabatan, cinta kasih, 

                                                           
2 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi 

Edukatif  (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), v. 
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hubungan antar pribadi, kerjasama, disiplin tingkah laku 

yang baik, serta pengakuan dan kewibawaan.” 2 

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam 

masyarakat, akan tetapi mempunyai pengaruh yang 

besar bagi bangsa dan negara. Dari keluargalah akan 

terlahir generasi penerus yang akan menentukan nasib 

bangsa. Apabila keluarga dapat menjalankan fungsi 

dengan baik, maka dimungkinkan tumbuh generasi yang 

berkualitas dan dapat diandalkan yang akan menjadi 

pilar-pilar kemajuan bangsa. Sebaliknya jika keluarga 

tidak dapat berfungsi dengan baik, bukan tidak mungkin 

akan menghasilkan generasi-generasi yang bermasalah 

yang dapat menjadi beban sosial masyarakat. 

Keberfungsian keluarga sangat ditentukan oleh proses-

proses yang berlangsung di dalamnya. 3 

Dewasa ini banyak para orang tua yang 

mempercayakan anaknya dididik di instansi berbasis 

agama seperti MI (Madrasah Ibtidaiyah) dengan harapan 

anak mereka memiliki akhlak yang baik dengan segala 

keunggulan yang dimiliki instansi tersebut. Instansi 

berbasis agama seperti Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah 

Jambon Ponorogo ini memanglah bertanggungjawab 

dalam mendidik peserta didik dengan beberapa 

peraturan yang telah disepakati, namun kembali lagi 

bahwa tanggungjawab sepenuhnya tetaplah menjadi 

                                                           
3Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1999), 87. 
3Sri Lestari, Psikologi Pendidikan  (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia, 2012), i. 
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kewajiban keluarga yang berperan sebagai pendidik 

pertama dan paling dekat dengan anak didunia. 

Interaksi pendidikan dapat berlangsung dari 

lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat serta 

lingkungan-lingkungan kerja. Keluarga sering disebut 

sebagai lingkungan pertama, sebab dalam lingkungan 

inilah pertama anak mendapatkan pendidikan, 

bimbingan, asuhan, pembiasaan, dan pelatihan. Sebagai 

pelanjut dalam pendidikan keluarga adalah pendidikan 

dalam lingkungan sekolah. Apa yang sudah disemai dan 

ditanamkan dalam keluarga, dilanjutkan dalam 

lingkungan sekolah. Oleh karena itu sekolah sering 

disebut sebagai lingkungan kedua setelah keluarga. 

Pendidikan di sekolah lebih bersifat formal, dalam 

keluarga bersifat informal, karena tidak seperti dalam 

lingkungan keluarga di sekolah ada kurikulum sebagai 

rencana pendidikan, dan pengajaran, ada guru-guru yang 

lebih profesional sarana-prasarana, dan fasilitas 

pendidikan khusus sebagai pendukung proses 

pendidikan, serta ada pengolahan pendidikan yang 

khusus pula. 4  

Seringkali  perilaku bullying luput  dari  

perhatian  orang  tua  maupun  pihak sekolah.  

Umumnya,  orangtua  dan  pihak  sekolah  beranggapan   

bahwa  saling mengejek,  berkelahi,  maupun  

mengganggu  anak lain  merupakan  hal  yang  biasa 

terjadi pada anak sekolah dan bukan merupakan masalah 

                                                           
4 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses 

Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 5. 
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serius.  Biasanya masalah tersebut  dianggap  serius  dan 

dikatakan  sebagai  perilaku bullying ketika  perilaku 

tersebut  telah  mengakibatkan  timbulnya  cedera  atau  

masalah  fisik pada  anak  yang menjadi  korban 

bullying.  Padahal  definisi bullying tidak  terbatas  pada  

tindakan kekerasan yang menyebabkan cedera fisik 

saja.5 

Perilaku bullying merupakan learned behaviors 

karena manusia tidak terlahir sebagai penggertak dan 

pengganggu yang lemah. Bullying merupakan perilaku 

tidak normal, tidak sehat, dan secara sosial tidak bisa 

terima. Hal yang sepele pun kalau dilakukan secara 

berulang kali akhirnya dapat menimbulkan dampak 

serius dan fatal. Dengan membiarkan atau menerima 

perilaku bullying, kita berarti memberikan bullies power 

kepada pelaku bullying, menciptakan interaksi sosial 

tidak sehat dan meningkatkan budaya kekerasan. 

Interaksi sosial yang tidak sehat dapat menghambat 

pengembangan potensi diri secara optimal sehingga 

memandulkan budaya unggul. 6 

Berikut akan diuraikan permasalahan yang 

ditemukan di  MI Al-Hikmah Jambon Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019,  peneliti  melihat  kejadian  yang 

dilakukan beberapa pelaku baik individual maupun 

group secara sengaja menyakiti atau mengancam korban 

dengan cara menyisihkan seseorang dari pergaulan 

                                                           
5 Novan Ardy Wiyani, Save Our Children from School Bullying 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 10.  
6 Ibid., 13. 



5 
 

 

(seperti memilih pertemanan), menyebarkan gosip, 

membuat julukan yang bersifat ejekan, mengerjai 

seseorang untuk mempermalukannya, serta melukai 

secara fisik (seperti menjambak, menendang, memukul, 

mencubit, mendorong, menarik kuping temannya). 

Berdasarkan  dasar-dasar  pemikiran  dan  kenyataan  di 

lapangan  yang ditemukan  di  atas  peneliti  terdorong  

untuk  melakukan  penelitian  ini  yang  berjudul 

“KORELASI ANTARA KEHARMONISAN 

KELUARGA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH 

DENGAN PERILAKU BULLYING PADA SISWA 

DI MI AL-HIKMAH JAMBON PONOROGO 

TAHUN PELAJARAN 2018/2019”. 

 

B. Batasan Masalah 

Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji 

untuk menindaklanjuti dalam penelitian ini. Faktor-

faktor yang mempengaruhi perilaku bullying meliputi 

kontak fisik langsung (seperti memukul, mendorong, 

menjambak, menendang, menginjak, mengunci 

seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, 

memeras, menjewer, mencekik), kontak verbal langsung 

(seperti: mengancam, mempermalukan, memberi 

panggilan nama yang buruk, mencela, memaki, 

memarahi, membentak, memerintah, menyebarkan 

gosip), perilaku non-verbal (seperti: melihat dengan 

sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka 

yang merendahkan, menampilkan ekspresi muka yang 

mengejek, menampilkan ekspresi muka yang 
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mengancam, dan merusak barang yang dimiliki orang 

lain) dan perilaku non-verbal tidak langsung seperti: 

(bersifat muka dua, sengaja mengucilkan, mengabaikan, 

dan mengirim surat kaleng) untuk bisa berperilaku baik. 

Namun karena luasnya bidang cakupan serta 

adanya berbagai keterbatasan yang ada baik waktu, dan 

maupun jangkauan penulis, dalam penelitian ini tidak 

semua dapat ditindaklanjuti, untuk itu perlu ada batasan 

masalah. Dan masalah yang dianggap penting dalam 

penelitian ini adalah korelasi antara keharmonisan 

keluarga dan lingkungan sekolah dengan perilaku 

bullying pada siswa di MI Al-Hikmah Jambon Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis 

meruumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut: 

1. Adakah korelasi keharmonisan keluarga dengan 

perilaku bullying pada siswa di MI Al-Hikmah 

Jambon Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019? 

2. Adakah korelasi lingkungan sekolah dengan 

perilaku bullying pada siswa di MI Al-Hikmah 

Jambon Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019? 

3. Adakah korelasi antara keharmonisan keluarga dan 

lingkungan sekolah dengan perilaku bullying pada 

siswa di MI Al-Hikmah Jambon Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019? 
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D. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah 

penulis kemukakan di atas maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui adanya korelasi keharmonisan 

keluarga dengan perilaku bullying pada siswa di MI 

Al-Hikmah Jambon Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019. 

2. Untuk mengetahui adanya korelasi lingkungan 

sekolah dengan perilaku bullying pada siswa di MI 

Al-Hikmah Jambon Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019. 

3. Untuk mengetahui korelasi antara keharmonisan 

keluarga dan lingkungan sekolah dengan perilaku 

bullying pada siswa di MI Al-Hikmah Jambon 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia 

pendidikan, mengembangkan teori, serta memberikan 

penjelasan tentang korelasi antara keharmonisan 

keluarga dan lingkungan sekolah dengan perilaku 

bullying di MI Al-Hikmah Tahun Pelajaran 

2018/2019. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa  

Hasil penelitian ini dapat merubah perilaku 

bullying siswa dengan baik. 

b. Bagi orang tua 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan orang tua, dalam 

meningkatkan perilaku terhadap bullying. 

c. Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan bagi guru, dalam 

meningkatkan perilaku terhadap bullying. 

d. Bagi peneliti yang akan datang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

dan memperluas wawasan berpikir, serta referensi 

bagi peneliti yang akan datang. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penyusunan laporan hasil kuantitatif 

ini nantinya akan dibagi menjadi tiga bagian utama, 

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

memudahkan dalam penulisan, maka pembahasan dalam 

laporan penelitian ini nanti akan penulis kelompokkan 

menjadi V bab yang masing-masing bab terdiri dari sub 

bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan ini adalah: 

Bab pertama, merupakan gambaran umum untuk 

memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan laporan 
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penelitian yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

hipotesis, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua, adalah telaah hasil penelitian 

terdahulu, landasan teori tentang keharmonisan 

keluarga, perilaku guru dan kepribadian anak, serta 

kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Bab ini 

dimaksudkan sebagai kerangka acuan teori yang 

dipergunakan untuk melakukan penelitian. 

Bab ketiga, berisi tentang metode penelotian 

yang meliputi rancangan penelitian, populasi, sampel, 

dan responden, instrument pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data, serta teknik analisis data. 

Bab keempat, adalah temuan dan hasil penelitian 

yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, 

deskripsi data, pengajuan hipotesis, serta pembahasan 

interpretasi. 

Bab kelima, merupakan penutup dan laporan 

penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN ATAU TELAAH 

PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERPIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Keharmonisan Keluarga 

a. Pengertian Keharmonisan Keluarga 

Dalam pengertian Kamus besar Bahasa 

Indonesia, harmonis adalah bersangkut paut 

(mengenai). Sedangkan keharmonisan berarti 

perihal (keadaan) harmonis, keselarasan, dan 

keserasian. 7Keluarga merupakan kelompok 

sosial pertama dalam kehidupan manusia dimana 

ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia 

sosial di dalam hubungan interaksi dengan 

kelompok.8 

Dari pengertian di atas keharmonisan 

keluarga dapat diartikan keadaan harmonis dan 

keselarasan dalam kelompok kecil yang memiliki 

pemimpin dan anggota, mempunyai pembagian 

tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi 

masing-masing anggotanya. Keserasian ayah, 

ibu, dan anak-anak serta famili yang menjadi 

penghuni rumah. Keluarga adalah tempat 

                                                           
7 KBBI, https://jagokata.com/keharmonisan.html (diakses pada: 

rabu, 28 November 2018, 08:21). 
8 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial  (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 

235. 

10 

https://jagokata.com/keharmonisan.html
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pertama dan yang utama dimana anak-anak 

belajar. Dari keluarga, mereka mempelajari sifat-

keyakinan, sifat-sifat mulia, komunikasi dan 

interaksi sosial, dan keterampilan hidup. 

b. Hubungan dengan Orang Tua 

Hubungan anak dengan orang tuanya 

mempunyai pengaruh dalam perkembangan 

agama anak. Anak yang merasakan adanya 

hubungan hangat dengan orang tuanya, merasa 

bahwa ia disayangi dan dilindungi serta 

mendapat perlakuan yang baik, biasanya akan 

mudah menerima dan mengikuti kebiasaan orang 

tuanya dan selanjutnya akan cenderung pada 

agama yang baik. Akan tetapi, hubungan yang 

kurang serasi, penuh ketakutan dan kecemasan, 

akan menyebabkan sukarnya perkembangan pada 

anak.9 

Hubungan (relasi) orang tua memiliki arti 

penting, terutama yang berkenaan dengan 

komunikasi orang tua dengan anaknya. Kualitas 

hubungan ini sangat memengaruhi 

perkembangan kejiwaan dan sikap anak. 

Hubungan orang tua dan anak selalu ditandai 

dengan perkataan dan perbuatan.10  Oleh sebab 

itu orang tua sangat bertanggung jawab dan 

                                                           
9 Zakiyah Darajat, Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: Bulan Bintang, 

2010), 70. 
10 Haitami Salim, Pendidikan Agama dalam Keluarga 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 93. 
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berpengaruh terhadap tumbuh kembang serta 

sikap perilakunya di masa depan, orang tua 

selalu diharapkan memberi bimbingan, 

pengawasan anak dalam berkomunikasi atau 

berinteraksi dengan lingkungannya, apabila 

terjadi suatu masalah dengan anak, orang tua 

diharapkan dapat memecahkan permasalahannya. 

c. Karakteristik Sikap dan Perlakuan Orang 

Tua yang Baik 

Stinnet & DeFrain yang dikutip dari 

Triantoro Safaria menyatakan, keluarga harmonis 

mempunyai karakteristik tertentu yaitu: 

1) Kehidupan beragama yang baik di dalam 

keluarga. 

Konsep tentang Tuhan dikenal anak 

pertama kali di dalam keluarganya. Melalui 

sosialisasi yang dilakukan orang tuanya, anak 

kemudian mengenal konsep tentang Tuhan. 

2) Mempunyai waktu bersama antar sesama 

anggota keluarga. 

Kenyataannya kebanyakan orang tua 

terutama di kota-kota besar sibuk dengan 

urusan bisnis dan karir sehingga kehabisan 

waktu untuk anaknya. Akibatnya anak 

ditelantarkan dan kehilangan figur serta 

bimbingan orang tua. Sebagai gantinya anak 

dimanjakan dengan materi. Tetapi 

kekurangan perhatian, kasih sayang dan cinta. 
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Akibatnya secara spiritual anak mengalami 

kekosongan dan hampa. Jiwa anak merana 

akibat pemenuhan kebutuhan dasar akan 

cinta, kasih sayang, kebermaknaan spiritual 

tidak terpenuhi. 

3) Mempunyai komunikasi yang hangat, terbuka 

dan intim antar anggota keluarga. 

Komunikasi yang hangat, terbuka dan 

intim antar orang tua dan anak serta saudara 

kandung menjadi iklim yang sehat dalam 

mengembangkan kecerdasan spiritual. Sebab 

penanaman bibit-bibit spiritual pada anak 

biasanya ditransfer melalui dialog antara 

orang tua dan anak. 

4) Saling menghargai antar sesama anggota 

keluarga 

Iklim keluarga yang saling menghargai 

akan memudahkan terjalinnya hubungan batin 

yang erat antar orang tua dengan anak. 

Hubungan yang erat ini akan memudahkan 

orang tua mengarahkan anaknya. Karena 

adanya rasa percaya anak kepada orang tua. 

Sehingga menyebabkan pengaruh orang tua 

semakin kuat. 

Masing-masing anggota keluarga 

merasa memiliki keterikatan yang kuat 

sebagai suatu kelompok. Di mana ikatan 

kelompok ini harus  bersifat erat dan kohesif. 
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Hal ini hanya mungkin terjadi jika terjalin 

iklim saling menghargai satu dengan yang 

lainnya. Sebab ikatan batin yang kuat antara 

orang tua dan anak dapat menjadi sinergi 

terbesar bagi keluarga untuk mencapai visi 

dan misi tertinggi dalam keluarga tersebut. 

5) Bila terjadi permasalahan dalam keluarga, 

maka hal tersebut dapat diselesaikan secara 

efektif dan konstruktif, ini akan menciptakan 

iklim keluarga yang positif bagi pembentukan 

kecerdasan spiritual anak. Hal ini menjadi 

penting karena suatu permasalahan yang tidak 

selesai, akan menghambat terjadinya 

hubungan yang harmonis antara anak dan 

orang tua. 11 

Sedangkan karakteristik keluarga yang 

tidak harmonis (kurang baik) Rutter yang 

dikutip dari Triantoro Safaria menyatakan 

adalah sebagai berikut: 

1) Kedua orang tua bercerai. Proses perceraian 

itu sendiri akan banyak menyita waktu yang 

seharusnya sangat berguna untuk 

membimbing dan membentuk keberagaman 

spiritual anak. 

2)  Suasana rumah tangga yang penuh 

ketegangan, distres, dan konflik. Suasana 

                                                           
11 Triantoro Safaria, Spiritual Intelligence Metode 

Pengembangan Kecerdasan Spiritual Anak (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2007), 48 - 51. 
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yang demikian akan menyiksa jiwa anak. 

Bagaimanapun untuk mengembangkan 

kebermaknaan spiritual anak dibutuhkan iklim 

dan suasana keluarga yang penuh kedamaian 

dan kasih sayang. 

3) Orang tua sibuk dan jarang di rumah juga 

menjadi salah satu faktor yang menghambat 

terbentuknya kebermaknaan spiritual anak. 

Jika orang tua jarang di rumah dan tidak 

punya waktu untuk proses pembimbingan 

anak maka pembentukan kebermaknaan 

spiritual pada anak akan terhambat.12 

 

2. Lingkungan Sekolah 

a. Pengertian Lingkungan Sekolah 

Lingkungan atau environment meliputi 

semua kondisi dalam dunia yang dengan cara-

cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, 

pertumbuhan perkembangan atau life processes, 

kecuali gen-gen. Sartain yang dikutip dari Euis 

Karwati menyatakan, bahwa lingkungan dibagi 

menjadi tiga bagian penting, yaitu13 

1) Lingkungan alam atau luar (external or 

phisycal environment). 

                                                           
12  Ibid., 52 - 53. 
13 Euis Karwati, Manajemen Kelas (Classroom Management) 

Guru Profesional yang Inspiratif, Kreatif, Menyenangkan dan 

Berprestasi (Bandung: Alfabeta, 2014), 267 - 268. 
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Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini yang 

bukan manusia, seperti rumah, tumbuh-

tumbuhan, air, iklim, dan hewan. 

2) Lingkungan dalam (internal environment)  

Segala sesuatu yang telah termasuk ke dalam 

diri kita, yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan fisik kita. 

3) Lingkungan sosial (social environment) 

Semua orang yang mempengaruhi kita, baik 

secara langsung (misalnya dalam pergaulan 

sehari-hari dengan orang lain, keluarga, 

teman-teman, kawan sekolah, kawan 

sepekerjaan, dan sebagainya) atau tidak 

langsung (melalui radio, televisi, buku-buku, 

majalah, surat kabar, dan sebagainya.) 14 

b. Macam-macam Lingkungan Sekolah 

Lingkungan sekolah terdiri dari sejumlah 

komponen penting. Berikut ini disajikan macam-

macam komponen lingkungan sekolah, yaitu: 

1) Lingkungan Fisik 

a) Sarana sekolah 

Untuk mencapai keberhasilan 

pelaksanaan kurikulum di sekolah perlu 

dukungan sarana dan prasarana yang 

memadai. Sarana dan prasarana yang 

memadai diperlukan untuk kelancaran 

                                                           
14 Ibid., 268. 
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pelaksanaan kurikulum. 

b) Prasarana sekolah 

Berikut ini beberapa prasarana 

yang mendukung proses pembelajaran di 

kelas, yaitu: 

(1) Perpustakaan 

Salah satu ysng diperlukan 

dalam proses belajar mengajar yaitu 

penggunaan sumber belajar. Sumber 

belajar merupakan media 

pembelajaran yang dapat 

mendorong, memotivasi 

mempermudah konsep yang abstrak 

dan mempertinggi daya serap atau 

referensi belajar peserta didik. 

(2) Ruang kelas 

Untuk dapat belajar dengan 

efektif, diperlukan lingkungan fisik 

yang baik dan teratur, misalnya: 

ruang belajar harus bersih, tidak ada 

bau yang dapat mengganggu 

konsentrasi pikiran, ruangan cukup 

terang, tidak gelap yang dapat 

mengganggu mata, dan cukup sarana 

yang diperlukan untuk belajar, 

misalnya alat pelajaran, buku-buku, 

dan sebagainya. 
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(3) Keadaan gedung 

Jumlah peserta didik yang 

banyak serta variasi karakteristik 

mereka masing-masing menuntut 

keadan gedung harus memadai di 

dalam setiap kelas.15 

c) Kelengkapan sekolah 

Kelengkapan sarana belajar yang 

dimiliki peserta didik secara umum 

adalah segala sesuatu (benda) baik secara 

langsung maupun tidak langsung dapat 

menunjang proses belajar mengajar. 

2) Lingkungan Non Fisik/ Sosial 

a) Interaksi antara Guru dengan Peserta 

Didik 

Proses belajar mengajar (PBM) 

terjadi karena adanya interaksi antara 

guru dengan peserta didik. Interaksi 

terdiri dari kata inter (antar), dan aksi 

(kegiatan). Jadi interaksi adalah suatu 

hubungan atau kegiatan timbal balik 

antara individu yang satu dengan yang 

lain 

b) Interaksi antara Peserta Didik dengan 

Peserta Didik 

Guru yang kurang mendekati 

                                                           
15 Ibid., 170. 
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peseta didik dan kurang bijaksana, tidak 

akan dapat melihat di dalam kelas terjadi 

persaingan yang tidak sehat, jiwa kelas 

tidak terbina dengan baik, bahkan 

hubungan masing-masing peserta didik 

tidak tampak.16 

c. Ciri-ciri untuk Menciptakan Lingkungan 

Sekolah yang Kondusif 

1) Tata ruang kelas yang lapang. Dalam artian 

jumlah siswa dalam kelas yang tidak 

melebihi kapasitas standar kelas kurang lebih 

30 siswa. 

2) Kebersihan kelas dan sarana interior kelas 

yang memadai. Sarana dalam kegiatan 

belajar mengajar yang cukup nyaman akan 

menjadikan para siswa lebih konsentrasi 

untuk menerima pelajaran. 

3) Cara mengajar guru yang lebih mengacu 

pada kurikulum. Maksudnya adalah guru 

lebih memperhatikan kebiasaan para siswa 

dan dapat menambah minat belajar siswa. 

Mungkin dengan siapa memberikan tugas-

tugas yang berbeda-beda pada setiap siswa 

atau memberikan permainan-permainan kecil 

pada proses pelajaran. 

4) Dengan cara pengelolaan sekolah dari kepala 

sekolah itu sendiri. Maksudnya apakah 

                                                           
16 Ibid., 271 - 275. 
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kepala sekolah akan mengambil tindakan 

tegas bagi setiap tindakan di sekolah atau 

tidak. Maupun dari cara berpikir seorang 

pemimpin, controlling, monitoring  ̧ dan 

leading sekolah dengan baik.17 

 

3. Perilaku Bullying 

a. Pengertian Perilaku Bullying 

Perilaku adalah tanggapan atau reaksi 

individu terhadap rangsangan atau lingkungan. 

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata banyak 

faktor yang mempengaruhi perilaku individu: 

faktor internal, bersumber dari dalam dirinya, dan 

faktor ekstern (bersumber dari luar dirinya).18 

Bullying adalah perilaku agresif dan negatif 

seseorang atau sekelompok orang secara berulang 

kali yang menyalahgunakan ketidakseimbangan 

kekuatan dengan tujuan menyakiti targetnya 

(korban) secara mental atau fisik. 19 

b. Bentuk-bentuk perilaku bullying 

Bentuk-bentuk perilaku bullying yang 

terjadi mulai dari lingkungan pergaulan hingga di 

lingkungan sekolah sangat beragam. Riauskina, et 

al., mengutip dari Novan Ardy Wiyana 

                                                           
17 Kompri, Manajemen Sekolah Teori dan Praktik (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 332. 
18 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi…, 40 -  44. 
19 Novan Ardy Wiyani, Save Our Children…, 14. 
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mengelompokkan perilaku bullying dalam lima 

kategori sebagai berikut: 

1) Kontak fisik langsung (memukul, mendorong, 

menggingit, menjambak, menendang, 

mengunci seseorang dalam ruangan, 

mencubit, mencakar, memeras, dan merusak 

barang-barang milik oranng lain). 

2) Kontak verbal langsung (mengancam, 

mempermalukan, merendahkan, menganggu, 

memberi panggilan (name-calling), sarkasme, 

merendahkan (putdowns), mencela, mengejek, 

mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan 

gosip). 

3) Perilaku nonverbal langsung (melihat dengan 

sinis, menjulurkan lidah, menampilkan 

ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, 

atau mengancam biasanya disertai oleh 

bullying fisik atau verbal). 

4) Perilaku nonverbal tidak langsung 

(mendiamkan seseorang, memanipulasi 

persahabatan hingga retak, sengaja 

mengucilkan, atau mengabaikan, mengirim 

surat kaleng). 

5) Pelecehan seksual (kadang dikategorikan 

perilaku agresif fisik atau verbal).20 

 

                                                           
20 Ibid.., 27. 
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B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Di samping memanfaatkan teori yang relevan untuk 

menjelaskan fenomena pada situasi, penelitian 

kuantitatif juga melakukan telaah hasil penelitian 

terdahulu yang ada relevansinya dengan fokus 

penelitian, untuk bahan telaah pustaka pada penelitian 

ini penulis mengangkat skripsi pemilik Nihayatul 

Tasnim tentang ”Pengaruh Perilaku Bullying  

terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas VIII 

SMP Negeri 8 Kediri Tahun Pelajaran 2014/2015”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil 

perhitungan uji korelasi Pearson Product Moment 

diperoleh koefisien korelasi atau rhitung sebesar 0,077, 

dengan nilai signifikan ata Sig (2-tiled) sebesar 0,185. 

Karena nilai rhitung kurang dari rtabel 0,077 < 0,266 dan 

Sig (2-tiled) > 0,05 maka tidak ada pengaruh antara 

perilaku bullying terhadap motivasi belajar.21 

Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, 

yaitu terletak pada variabelnya perilaku bullying. 

Perbedaannya jika penelitian Nihayatul Tasnim 

variabel dependennya motivasi belajar dan variabel 

independennya perilaku bullying. 

2. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Andi Ilham Muchtar tentang ”Pengaruh 

                                                           
21 Nihayatut Tasnim, “Pengaruh Perilaku Bullying terhadap 

Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 8 Kediri Tahun 

Pelajaran 2014/2015” (Artikel Skripsi, Universitas Nusantara PGRI 

Kediri, 2015), 9. 
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Keharmonisan Keluarga dan Lingkungan Sekolah 

terhadap Prestasi Belajar Bidang Studi Sosiologi 

siswa Kelas X SMU Negeri 4 Makassar”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 1) keharmonisan 

keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

prestasi belajar bidang studi sosiologi. Hal ini 

menunjukkan bahwa apabila keharmonisan keluarga 

meningkat, maka prestasi belajar siswa juga akan 

meningkat dengan koefisien regresi sebesar 0,225.  2) 

lingkungan sekolah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap prestasi belajar bidang studi 

sosiologi. 22 

Dari temuan di atas terdapat persamaan antara 

peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti, yakni terletak pada variabel 

independen yaitu keharmonisan keluarga dan 

lingkungan sekolah. Perbedaannya terletak pada 

variabel dependen yakni penelitian Andi Ilham 

Muhtar meneliti prestasi belajar bidang studi 

Sosiologi, sedangkan penelitian ini meneliti perilaku 

bullying. 

3. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Fitri 

Apsari tentang ”Hubungan Antara Harga Diri dan 

Disiplin Sekolah dengan Perilaku Bullying pada 

Remaja”. Hasil penelitian tersebut menghasilkan 

                                                           
22 Andi Ilham Muchtar, “Pengaruh Keharmonisan Keluarga dan 

Lingkungan Sekolah terhadap Prestasi Belajar Bidang Studi Sosiologi 

Siswa Kelas X SMU Negeri 4 Makassar” (Tesis, Universitas Hasanudin 

Makassar, 2012), 118-119. 
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bahwa 1) ada hubungan signifikan antara harga diri 

dan disiplin sekolah dengan perilaku bullying pada 

remaja. 2) ada hubungan negatif yang sangat 

signifikan antara harga diri dengan perilaku bullying. 

Semakin tinggi harga diri maka semakin rendah 

perilaku bullying. 3) ada hubungan negatif yang 

sangat signifikan antara disiplin sekolah dengan 

perilaku bullying. Semakin tinggi disiplin sekolah 

maka semakin rendah perilaku bullying. 23 

Dari temuan di atas terdapat persamaan antara 

peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti, yakni terletak pada variabel 

dependent yaitu perilaku bullying. Perbedaannya 

terletak pada variabel independen yakni Fitri Apsari 

meneliti Harga diri dan disiplin sekolah, sedangkan 

penelitian ini meneliti kerharmonisan keluarga dan 

lingkungan sekolah. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah penelitian 

di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Jika keharmonisan keluarga dan lingkungan sekolah 

baik maka perilaku bullying pada siswa di MI Al-

Hikmah Jambon Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 

akan rendah. 

                                                           
23 Fitri Apsari, “Hubungan antara Harga Diri dan Displin 

Sekolah dengan Perilaku Bullying pada Remaja” (Jurnal Penelitian 

Humaniora, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), 16. 
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2. Jika keharmonisan keluarga dan lingkungan sekolah 

kurang baik maka perilaku bullying pada siswa di MI 

Al-Hikmah Jambon Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019 akan tinggi. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban  sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. 24 Karena hipotesis merupakan jawaban yang 

bersifat sementara dan perlu dibuktikan dengan 

penelitian lebih lanjut, maka peneliti mengajukan 

hipotesis: 

1. Ho :  Tidak ada korelasi yang signifikan antara 

keharmonisan keluarga dan lingkungan 

sekolah terhadap perilaku bullying pada siswa 

di MI Al-Hikmah Jambon Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019. 

2. Ha  :  Terdapat korelasi yang signifikan antara 

keharmonisan keluarga dan lingkungan 

sekolah terhadap perilaku bullying pada siswa 

di MI Al-Hikmah Jambon Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019. 

 

 

 

                                                           
24 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatitif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 96. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan penelitian yang 

menggunakan data berupa angka-angka. Variabel dalam 

penelitian ini ada dua macam yaitu variabel independen 

atau yang sering disebut variabel bebas dan variabel 

dependen atau variabel terikat. Rancangan penelitian ini 

adalah proses pemikiran dan penentuan matang tentang 

hal-hal yang akan dilakukan.25 Selain itu rancangan 

penelitian juga diartikan sebagai pengatur latar 

penelitian agar peneliti memperoleh data yang valid 

sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan 

penelitian. 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2 

variabel independen dan 1 variabel dependen. Berikut 

rincian variabel-variabel tersebut. 

1. Keharmonisan keluarga dan lingkungan sekolah 

sebagai variabel bebas (independen) merupakan 

variabel yang menjadi sebab perubahannya variabel 

terikat. 

2. Perilaku bullying siswa sebagai variabel terikat 

(dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 

                                                           
25 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2003), 50.. 

26 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obyek/ subyek yang mempunyai kualitas 

dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.26 Populasi dapat pula diartikan 

sebagai seluruh data yang yang menjadi perhatian 

dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita 

tentukan.27  

Penelitian akan dilakukan terhadap populasi di 

MI Al-Hikmah Jambon Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019, yang pada periode tersebut terdapat 2 

kelas yaitu kelas III dan IV yang keseluruhannya 

berjumlah 53 siswa. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila 

populasi besar, maka peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti 

dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi itu. Teknik sampel yang digunakan peneliti 

disini adalah teknik sampling jenuh. Sampling jenuh 

adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

                                                           
26 Sugiyono, Metode Penelitian…, 80. 
27 S. Margono, Metodologi Penelitian…, 118. 
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populasi digunakan sebagai sampel.28 Jadi dalam 

penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh 

dengan menggunakan semua populasi sebagai sampel 

yakni semua siswa kelas III dan IV di MI Al-Hikmah 

Jambon Ponorogo yang berjumlah 53 siswa. 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan 

untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang 

diamati. 29 Data yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Data tentang keharmonisan keluarga siswa di MI Al-

Hikmah Jambon Ponorogo. 

2. Data tentang lingkungan sekolah siswa di MI Al-

Hikmah Jambon Ponorogo. 

3. Data tentang perilaku bullying pada siswa di MI Al-

Hikmah Jambon Ponorogo. 

Untuk pengumpulan data tersebut, digunakan 

angket yang berupa pertanyaan. Kisi-kisi angket tersebut 

adalah sebagai berikut: 

  

                                                           
28 Sugiyono, Metode Penelitian..., 81 - 85. 
29 Sugiyono, Memahami Penelitian Kuantitatif  (Bandung: 

Alfabeta, 2005), 148. 
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Tabel 3.1 

Pengumpulan Data 

 
Judul  Variabel  

Penelitian 
Indikator Tekhnik 

Pengambilan 
Data 

Nomor Angket Ket 
Sebelum 
Validitas 

Sesudah 
Validitas 

K
O

R
E

L
A

S
I 

A
N

T
A

R
A

 K
E

H
A

R
M

O
N

IS
A

N
 K

E
L

U
A

R
G

A
 D

A
N

 L
IN

G
K

U
N

G
A

N
  S

E
K

O
L

A
H

 D
E

N
G

A
N

 
P

E
R

IL
A

K
U

 B
U

L
L

Y
IN

G
 P

A
D

A
 S

IS
W

A
 D

I 
M

I 
A

L
-H

IK
M

A
H

 J
A

M
B

O
N

 P
O

N
O

R
O

G
O

 T
A

H
U

N
 P

E
L

A
JA

R
A

N
  

20
18

/2
01

9 
 

Kehar 
monisan 
Keluarga 

1. Kehidupan 
beragama 
yang baik di 
dalam 
keluarga 

Angket 1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

2. Mempunyai 
waktu bersama 
antar sesama 
anggota 
keluarga 

Angket 5 
6 
 
7 
 
8 

5 
- 
 
- 
 
6 

Valid 
Tidak 
Valid 
Tidak 
Valid 
Valid 

3. Mempunyai 
komunikasi 
yang hangat, 
terbuka dan 
intim antar 
anggotakeluarga 

Angket 9 
10 
11 
12 
13 

7 
8 
9 
10 
11 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

4. Saling 
menghargai 
antar sesama 
anggota 
keluarga 

Angket 14 
15 
16 
17 
18 

- 
12 
13 
14 
- 

Tidak 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Tidak 
Valid 

5. Masing-masing 
anggota 
keluarga merasa 
memiliki 
keterikatan yang 
kuat sebagai 
suatu kelompok. 

Angket 19 
20 
 
21 
 
22 

15 
- 
 
- 
 
16 

Valid 
Tidak 
Valid 
Tidak 
Valid 
Valid 

6. Permasalahan 
dalam keluarga 

Angket 23 
24 
 
25 

17 
- 
 
18 

Valid 
Tidak 
Valid 
Valid 

Lingkunga
n sekolah 

1. Lingkungan 
luar 

Angket 1 
2 
 
3 
4 
5 
6 

1 
- 
 
2 
3 
4 
5 

Valid 
Tidak 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 



30 
 

 

Judul  Variabel  
Penelitian 

Indikator Tekhnik 
Pengambilan 

Data 

Nomor Angket Ket 
Sebelum 
Validitas 

Sesudah 
Validitas 

2. Lingkungan 
dalam 

Angket 7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
- 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Tidak 
Valid 

3. Lingkungan 
sosial 

Angket 14 
15 
 
16 
17 
 
18 
19 
20 

12 
- 
 
13 
- 
 
14 
15 
16 

Valid 
Tidak 
Valid 
Valid 
Tidak 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Perilaku 
Bullying 

1. Kontak fisik 
langsung 

Angket 1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

2. Kontak verbal 
langsung 

 

Angket 6 
7 
8 
 
9 
10 

- 
- 
6 
 
7 
8 

Tidak 
Valid 
Tidak 
Valid 
Valid 
Valid 

3. Perilaku non-
verbal 

Angket 11 
12 
13 
14 
15 

9 
10 
11 
12 
13 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

4. Perilaku non-
verbal tidak 
langsung 

 

Angket 16 
17 
18 
19 
20 

- 
14 
- 
15 
16 

Tidak 
Valid 
Valid 
Tidak 
Valid 
Valid 
Valid 

5. Pelecehan 
seksual 

Angket 21 
22 
23 
24 
25 

17 
18 
19 
- 
20 

Valid 
Valid 
Valid 
Tidak 
Valid 
Valid 
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D. Teknik pengumpulan Data 

Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan 

dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan 

metode/teknik sebagai berikut: 

1. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner adalah suatu cara untuk 

mengumpulkan data dengan menggunakan 

seperangkat daftar pertanyaan mengenai variabel yang 

diukur melalui perencanaan yang matang, disusun dan 

dikemas sedemikian rupa, sehingga jawaban dan 

semua pertanyaan benar-benar dapat menggambarkan 

keadaan variabel yang sebenarnya. 30 

Dalam penelitian ini angket digunakan untuk 

memperoleh data tentang kondisi lingkungan sekolah 

serta keharmonisan keluarga dan perilaku bullying 

siswa di MI Al-Hikmah Jambon Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019. Pengumpulan data 

menggunakan angket yang mengacu pada skala Likert 

dengan skor sebagai berikut: 
Tabel 3.2 

Skor untuk Pernyataan Angket 

 

 

 

Skor 

Pernyataan 
Selalu 

(SL) 

Sering 

(S) 

Kadang-

kadang 

(KK) 

Tidak 

Pernah 

(TP) 

Positif (+) 4 3 2 1 

 

 
                                                           

30 Zainal Mustafa, Mengurai Variabel Hingga Instrumensasi 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 99. 
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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 

penghitungan untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan.31 

1. Pra Penelitian 

a. Uji Validitas 

Validitas suatu instrumen penelitian, tidak 

lain adalah derajat yang menunjukkan dimana 

suatu tes mengukur apa yang hendak diukur, 

prinsip suatu tes adalah valid, tidak universal. 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) 

itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur.32  

Salah satu cara untuk menentukan 

validitas alat ukurnya adalah dengan 

menggunakan korelasi Product Moment dengan 

simpangan yang dikemukakan oleh Pearson 

seperti berikut rumusnya:  

𝑟ᵪᵧ =
𝑛Σ𝑥𝑦 − (Σ𝑥)(Σ𝑦)

√(𝑛Σ𝑥2) − (Σ𝑥²)(𝑛Σ𝑦2) − (Σ𝑦²)
 

                                                           
31 Sugiyono, Metode Penelitian.., 147. 
32 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek Edisi Revisi V, cet.12 (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 121. 
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Keterangan: 

rxy = Angka indeks Korelasi Product 

Moment 

∑x =   Jumlah seluruh nilai x 

∑y =   Jumlah seluruh nilai y 

∑xy =   Jumlah hasil perkalian antara 

nilai x dan nilai y.  

N =   Jumlah siswa 33 

Langkah 1 :  Menyusun hipotesa baik Ho dan 

Ha 

Langkah 2 :  Menyiapkan table perhitungan 

Langkah 3 :  Menjumlahkan nilai variabel x. 

Langkah 4 :  Menjumlahkan nilai variabel y. 

Langkah 5 :  Mengalikan masing-masing baris 

antara variable x dan variable y 

Langkah 6 :  Mengkuadratkan nilai variabel x 

Langkah 7 :  Mengkuadratkan nilai variabel y 

Langkah 8 :  Menghitung koefisien korelasi rxy 

Langkah 9 : Untuk interprestasinya, mencari 

derajat bebas (db/df) dengan 

rumus db=n-nr 

Langkah 10 :  Dengan db, maka kita akan lihat 

table nilai “r” product moment 

Langkah 11 : Membandingkan antara rxy/ro 

                                                           
33 Retno Widiyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka 

Felicha, 2015), 107. 
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dengan rt 

Langkah 12 :  Membuat kesimpulan. 

 Untuk analisis hasil validitas dilakukan 

dengan cara mengkonsultasikan hasil perhitungan 

validitas dengan rumus product moment 

menggunakan Tabel Nilai “r” pada taraf 

signifikansi 5% dapat dilihat pada lampiran 

terlampir. Instrumen dikatakan valid apabila 

koefisien korelasi diatas 0,250. Dari perhitungan 

diatas, untuk dianggap memenuhi syarat item bila 

harga korelasi di bawah (rtabel) 0,250, maka dapat 

disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut tidak 

valid, sehingga harus diperbaiki atau dibuang.34 

Sebaliknya, bila harga korelasi (rtabel) 0,250 ke 

atas, maka butiran instrumen tersebut dapat 

dikatakan valid. 

 Hasil validitas instrumen secara terperinci 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

2) Variabel Keharmonisan Keluarga 

Tabel untuk menghitung validitas item 

soal ini kemudian dihitung secara satu-satu-

satu dari item keharmonisan keluarga di atas, 

dapat diperlihatkan pada lampiran 7. 

 

 

 
 

                                                           
34 Sugiyono, Metode Penelitian..,.128. 
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Tabel 3.3 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian 

Keharmonisan Keluarga 
 

Variabel 

No 

Item 

Soal 

“r” 

Hitung 

“r”  

Tabel 
Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel X1 

Keharmonisan 

Keluarga 

1 0,41 0,250 Valid 

2 0,42 0,250 Valid 

3 0,32 0,250 Valid 

4 0,43 0,250 Valid 

5 0,28 0,250 Valid 

6 0,15 0,250 Tidak Valid 

7 0,09 0,250 Tidak Valid 

8 0,4 0,250 Valid 

9 0,25 0,250 Valid 

10 0,26 0,250 Valid 

11 0,31 0,250 Valid 

12 0,33 0,250 Valid 

13 0,3 0,250 Valid 

14 0,21 0,250 Tidak Valid 

15 0,28 0,250 Valid 

16 0,43 0,250 Valid 

17 0,33 0,250 Valid 

18 0,21 0,250 Tidak Valid 

19 0,28 0,250 Valid 

20 0,08 0,250 Tidak Valid 

21 0,05 0,250 Tidak Valid 

22 0,27 0,250 Valid 

23 0,31 0,250 Valid 

24 0,02 0,250 Tidak Valid 

25 0,39 0,250 Valid 

Untuk uji validitas instrumen 

penelitian, peneliti menggunakan sampel 

sebanyak 64 responden. Dari hasil 

perhitungan validitas instrumen soal 

keharmonisan keluarga terdapat sebanyak 18 

dari 25 soal dinyatakan valid. 
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 Untuk mengetahui skor jawaban 

angket untuk uji validitas variabel 

keharmonisan keluarga dapat dilihat pada 

lampiran 7. 

3) Variabel Lingkungan Sekolah 

  Tabel untung menghitung validitas 

item soal ini kemudian dihitung secara satu-

satu dari item lingkungan sekolah di atas, 

dapat dilihat pada lampiran 8. 
Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen 
Penelitian Lingkungan Sekolah 

Keterangan 
No 

Item 
Soal 

“r” 
Hitung 

“r” 
Tabel 

Keterangan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variabel X2 
Lingkungan 

Sekolah 

1 0,251 0,250 Valid 

2 0,101 0,250 Tidak Valid 

3 0,338 0,250 Valid 

4 0,267 0,250 Valid 

5 0,306 0,250 Valid 

6 0,381 0,250 Valid 

7 0,355 0,250 Valid 

8 0,253 0,250 Valid 

9 0,329 0,250 Valid 

10 0,377 0,250 Valid 

11 0,324 0,250 Valid 

12 0,291 0,250 Valid 

13 0,203 0,250 Tidak Valid 

14 0,323 0,250 Valid 

15 0,111 0,250 Tidak Valid 

16 0,285 0,250 Valid 

17 0,183 0,250 Tidak Valid 

18 0,357 0,250 Valid 

19 0,328 0,250 Valid 

20 0,297 0,250 Valid 
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  Sedangkan hasil perhitungan validitas 

instrumen dari 20 soal tentang lingkungan 

sekolah, 16 item soal dinyatakan valid. Untuk 

mengetahui skor jawaban angket untuk uji 

validitas variabel lingkungan sekolah dapat 

dilihat pada lampiran 8. 

4) Variabel Perilaku Bullying 

  Tabel untung menghitung validitas 

item soal ini kemudian dihitung secara satu-

satu dari item lingkungan sekolah di atas, 

dapat dilihat pada lampiran 9. 
Tabel 3.5 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen  

Penelitian Perilaku Bullying 
 

Variabel 
No 

Item 
Soal 

“r” 
Hitung 

“r” 
Tabel 

Keterangan 

 
 
 
 
 

Variabel 
Y 

Perilaku 
Bullying 

 

1 0,463 0,250 Valid 

2 0,448 0,250 Valid 

3 0,391 0,250 Valid 

4 0,51 0,250 Valid 

5 0,36 0,250 Valid 

6 0,112 0,250 Tidak Valid 

7 0,153 0,250 Tidak Valid 

8 0,272 0,250 Valid 

9 0,396 0,250 Valid 

10 0,298 0,250 Valid 

11 0,325 0,250 Valid 

12 0,434 0,250 Valid 

13 0,471 0,250 Valid 

14 0,28 0,250 Valid 

15 0,325 0,250 Valid 

16 0,217 0,250 Tidak Valid 
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Variabel 
No 

Item 
Soal 

“r” 
Hitung 

“r” 
Tabel 

Keterangan 

17 0,342 0,250 Valid 

18 0,153 0,250 Tidak Valid 

19 0,293 0,250 Valid 

20 0,318 0,250 Valid 

21 0,348 0,250 Valid 

22 0,348 0,250 Valid 

23 0,25 0,250 Valid 

24 0,249 0,250 Tidak Valid 

25 0,293 0,250 Valid 

 

Nomor-nomor soal yang dianggap 

valid tersebut kemudian dipakai untuk 

pengambilan data dalam penelitian ini. 

Dengan demikian, butir soal instrumen dalam 

penelitian ini ada 70 butir soal yang terdiri 

dari 25 butir soal untuk variabel keharmonisan 

keluarga, 20 butir soal untuk variabel 

lingkungan sekolah, dan 25 butir soal variabel 

perilaku bullying. 

b. Uji Reliabilitas 

Suatu instrumen dikatakan reliabel jika 

pengukurunnya konsisten, cermat dan akurat. Jadi 

uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui konsistensi dari instrumen 

sebagai alat ukur, sehingga hasil suatu 
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pengukuran dapat dipercaya. 35 

Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan 

dengan internal consistency dengan Teknik Belah 

Dua (split half) yang dianalisis dengan rumus 

Spearman Brown, sebagai berikut: 

𝑟₁₁ =
2 × 𝑟1/21/2

(1 + 𝑟1/21/2)
 

Keterangan: 

𝑟₁₁  =  reliabilitas instrumen. 

𝑟1/21/2 = rxy yang disebutkan sebagai indeks 

korelasi antara dua belahan instrumen.36  

Adapun langkah-langkah yang harus 

dilakukan untuk keperluan itu, maka butir-butir 

inatrumen di belah menjadi dua kelompok, yaitu 

kelompok instrumen ganjil dan kelompok genap, 

selanjutnya skor data tiap kelompok itu disusun 

sendiri, dan skor butirnya ditambahkan sehingga 

menghasilkan skor total, selanjutnya skor total 

antara kelompok ganjil dan genap dicari 

korelasinya.37 

 

Dari perhitungan reliabilitas yang peneliti 

lakukan diketahui nilai reliabilitas instrumen 

                                                           
35 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan Suatu 

Pendekatan Praktis dengan Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN Po 

Press, 2012), 85. 
36 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian…, 223-224. 
37 Sugiyono. Metode Penelitian…, 135-136. 
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variabel keharmonisan keluarga dapat dilihat pada 

lampiran 10, sedangkan perhitungan lingkungan 

sekolah dapat dilihat pada lampiran 11, dan 

perhitungan perilaku bullying siswa dapat dilihat 

pada lampiran 12. 

Adapun secara terperinci hasil perhitungan 

reliabilitas instrumen dapat dijelaskan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Perhitungan Reliabilitas Instrumen 

Keharmonisan Keluarga 

rxy = 
𝑁∑𝑋𝑌−∑𝑋 ∑𝑌

√{(𝑁Σ𝑋2)−(Σ𝑋2)}{(𝑁Σ𝑌2)−(Σ𝑌2)}
 

    = 
64(31928)−(1425)(1417)

√(64×32645−14252)(64×32279−14172)
 

    = 
2043392−2019225

√(2089280−2030625)(2065856−2007889)
 

    = 
24167

√58655×57967
 

    =
24167

√3400054385
 

    = 
24167

58309,9852941158
 

      = 0,41445731598287(dibulatkan menjadi 

0,414) 

 𝑟
11= 

2𝑟₁⁄₂₁⁄₂

1+𝑟₁⁄₂₁⁄₂

 

          = 
 2×0,414

1+0,414
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        = 
0,828

1,414
 

=0,58557285067873 (dibulatkan menjadi 

0,585) 

Dari hasil reliabilitas di atas dapat 

diketahui bahwa nilai reliabilitas instrumen 

keharmonisan keluarga sebesar 0, 585. 

Kemudian dikonsultasikan dengan “r” tabel 

pada taraf signifikan 5% adalah sebesar 

0,250. Karena “r” hitung lebih dari “r” tabel, 

yaitu 0,585 > 0,250, maka instrumen variabel 

keharmonisan keluarga siswa dikatakan 

reliabel. 

2) Perhitungan Reliabilitas Instrumen 

Lingkungan Sekolah 

rxy = 
𝑁∑𝑋𝑌−∑𝑋 ∑𝑌

√{(𝑁Σ𝑋2)−(Σ𝑋2)}{(𝑁Σ𝑌2)−(Σ𝑌2)}
  

=
64(26980)−(1295)(1324)

√(64 ×26769−12952)(64×28034−13242)
 

= 
1726720−1714580

√(1713216−1677025)(1794176−1752976)
 

= 
12140

√36191×41200
 

=
12140

√1491069200
 

= 
12140

38614,365202603
  

= 0,31439076976414  (dibulatkan menjadi 

0,314) 
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𝑟
11= 

2𝑟₁⁄₂₁⁄₂

1+𝑟₁⁄₂₁⁄₂

 

   = 
 2×0,314

1+0,314
 

  = 
0,628

1,314
 

= 0,4779299847793 (dibulatkan menjadi 

0,480) 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di 

atas dapat diketahui bahwa nilai reliabilitas 

instrumen lingkungan sekolah sebesar 0,480. 

Kemudian dikonsultasikan dengan “r” tabel 

pada taraf signifikan 5% adalah sebesar 

0,250. Karena “r” hitung lebih dari “r” tabel, 

yaitu 0,480 > 0,250, maka instrumen variabel 

lingkungan sekolah siswa dikatakan reliabel. 

Adapun secara terperinci dapat dilihat pada 

lampiran. 

3) Perhitungan Reliabilitas Instrumen 

Perilaku Bullying 

rxy = 
𝑁∑𝑋𝑌−∑𝑋 ∑𝑌

√{(𝑁Σ𝑋2)−(Σ𝑋2)}{(𝑁Σ𝑌2)−(Σ𝑌2)}
 

= 
64(26687)−(1330)(1260)

√(64 ×28294−13302)(64×25434−12602)
 

= 
1707968−1675800

√(1810816−1768900)(1627776−1587600)
 

= 
32168

√41916×40176
 

 =
32168

√1684017216
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 = 
32168

41036,7788209552
  

 = 0,7838821887154  (dibulatkan menjadi 

0,783) 

𝑟
11= 

2𝑟₁⁄₂₁⁄₂

1+𝑟₁⁄₂₁⁄₂

 

= 
 2×0,783

1+0,783
 

     = 
1.566

1,783
 

 = 0,87829500841279 (dibulatkan menjadi 

0,878) 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di 

atas dapat diketahui bahwa nilai reliabilitas 

instrumen perilaku bullying sebesar 0,878. 

Kemudian dikonsultasikan dengan “r” tabel 

pada taraf signifikan 5% adalah sebesar 

0,250. Karena “r” hitung lebih dari “r” tabel, 

yaitu 0,878 > 0,250, maka instrumen variabel 

perilaku bullying siswa dikatakan reliabel. 

2. Analisis Hasil Penelitian 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data 

merupakan kegiatan setelah data dari seluruh 

responden atau sumber data lain terkumpul yang 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis 

yang telah diujikan.38 

                                                           
38 Ibid.., 207. 
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Langkah-langkah untuk menganilisis hasil 

penelitian adalah: 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan untuk 

mengetahui normal tidaknya suatu distribusi 

data. Hal ini penting diketahui berkaitan 

dengan ketetapan pemilihan uji statistik yang 

akan dipergunakan. Dalam penelitian penulis 

menggunakan Uji Normalitas dengan 

Liliefors Test. Kelebihan Liliefors Test 

adalah penggunaan/ perhitungannya yang 

sederhana, serta cukup kuat (power full) 

sekalipun dengan ukuran sampel kecil (n=4). 

Proses pengajuan Liliefors Test dapat 

mengikuti langkah-langkah berikut: a) 

susunlah data dari kecil ke besar. Setiap data 

ditulis sekali, meskipun ada beberapa data. b) 

Periksa data, berapa kali munculnya 

bilangan-bilangan itu (frekuensi harus 

ditulis). c) Dari frekuensi susun frekuensi 

kumulatifnya. d) Berdasarkan frekuensi 

kumulatif, hitunglah proporsi empirik 

(observasi). e) Hitung nilai z untuk 

mengetahui theoritical proportional pada 

tabel z. f) Menghitung theoritical 

proportional. g) Bandingkan empirical 

proportional dengan theooritical 

proportional, kemudian carilah selisih 

terbesar di dalam titik observasi antara 
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proporsi tadi. h) Carilah selisih terbesar di 

luar titik observasi.39 

b. Mean dan Standar Deviasi 

Untuk menjawab rumusan masalah 1, 

rumusan masalah 2 dan rumusan masalah 3 

digunakan analisis statistik deskriptif dengan 

menghitung mean dan standart deviasi yang 

digunakan untuk menentukan kategori data 

yang diteliti, dengan rumus sebagai berikut: 

𝑀
𝑥₁=

∑𝑓𝑥₁

𝑁

  𝑀
𝑥₂=

∑𝑓𝑥₂

𝑁

 

 𝑀
𝑦=

∑𝑓𝑦

𝑁

 

Keterangan: 

Mx1, Mx2, dan My = mean yang dicari 

∑fx1, ∑fx2, dan ∑fxy  = Jumlah dari hasil 

perkalian antara 

Midpoint dari 

masing-masing 

internal dengan 

frekuensinya. 

N = Number of 

cases.40 

Rumus Standart Deviasi 

𝑆𝐷𝑥₁ = √∑𝑓𝑥₁² − (
∑𝑓𝑥₁

𝑁
)₂ 

                                                           
39 Ating Soemantri dan Sambas Ali Muhidin, Aplikasi Statistika 

(Bandung: Pustaka Setia, 2011), 289 – 290. 
40 Retno Widiyaningrum, Statistika…, 54. 



46 
 

 

𝑆𝐷𝑥₂ = √∑𝑓𝑥₂² − (
∑𝑓𝑥₂

𝑁
)₂ 

𝑆𝐷𝑦 = √∑𝑓𝑦² − (
∑𝑓𝑦

𝑁
)₂ 

Keterangan: 

SDx1, SDx2 dan SDy =  Standar Deviasi 

∑fx₁2, ∑fx₂2 dan ∑fy2 =  Jumlah skor x 

dan y setelah 

terlebih dahulu 

dikuadratkan 

X =  X – Mx, dengan 

Mx adalah Mean 

N =  Number of 

Cases.41 

Setelah perhitungan mean dan standart 

deviasi ditemukan hasilnya lalu dibuat 

pengelompokkan dengan menggunakan rumus: 

 Mx + 1.SDx dikatakan tinngi 

 Mx – 1.SDx dikatakan rendah 

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

dikatakan sedang.42 

Sedangkan teknik analisis data yang 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

korelasi berganda adalah sebagai berikut: 

                                                           
41 Ibid.., 96. 
42 Anas Sudijono. “Pengantar Statistik Pendidikan”, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2009), 175-176. 
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𝑅𝑦𝑥1𝑥2= 

√
(𝑟2𝑦𝑥1+𝑟2𝑦𝑥2)−(2𝑟𝑦𝑥1𝑟𝑦𝑥2𝑟1𝑥2

1−𝑟2𝑥1𝑥1
 

Keterangan: 

Ry𝑥1𝑥2  : korelasi antara variabel 𝑥1 

dengan 𝑥₂ secara bersama-sama dengan variabel 

Y. 

ryx₁  : korelasi product moment  antara X1  

dan Y 

ryx2  : korelasi product moment  antara X2  

dan Y 

rx₁x₂  : korelasi product moment  antara X1  

dan X2.
43

 

Untuk menghitung korelasi berganda, 

maka harus terlebih dahulu menghitung korelasi 

sederhananya melalui korelasi Product Moment 

dari Pearson, yaitu: 

𝑟𝑦𝑥1=
𝑛∑𝑥1𝑦−(∑𝑥1)(∑𝑦)

√[𝑛∑𝑥1²−(∑𝑥1)²][𝑛∑𝑦2−(∑𝑦)²]
 

𝑟𝑦𝑥2=
𝑛∑𝑥2𝑦−(∑𝑥2)(∑𝑦)

√[𝑛∑𝑥2²−(∑𝑥2)²][𝑛∑𝑦2−(∑𝑦)²]
 

𝑟𝑥1𝑥2=
𝑛∑𝑥1𝑥2−(∑𝑥1)(∑𝑥2)

√[𝑛∑𝑥1²−(∑𝑥1)²][𝑛∑𝑥2²−(∑𝑥2)²]
 

 

                                                           
43 Sugiyono, Metode Penelitian…, 191. 
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Untuk menguji signifikan koefisien 

korelasi ini dapat dirumuskan: 

𝐹ℎ=
𝑅2/𝑘

(1−𝑅2)/(𝑛−𝑘−1)
 

Keterangan: 

R  = Koefisien korelasi ganda 

k  = Jumlah variabel independen 

n  = Jumlah anggota sampel.44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
44 Ibid. 



49 
 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdiri MI AL-Hikmah Jambon 

Dengan mendapat hidayah dan rahmat dari 

Allah Madrasah Ibtida’iyah Al-Hikmah adalah 

Madrasah Ibtida’iyah yang pertama kali berdiri 

bahkan satu-satunya yang ada di Desa Jonggol 

Kecamatan Jambon dan bertempat di Dukuh Kidul 

Desa Jonggol Kecamatan Jambon Ponorogo. 

Madrasah ini berdiri pada tanggal 04 September 

2012 di bawah Yayasan Pendidikan Islam Al-

Hikmah Desa Jonggol Kecamatan Jambon 

Kabupaten Ponorogo yang dipelopori oleh Drs. 

Soewito, M.Pd.I, Marsono, S.Ag, Suwito, S.Ag. 

Dalam proses pembelajarannya Madrasah 

Ibtida’iyah dilaksanakan/ masuk pagi hari. 

2. Letak Geografis MI Al-Hikmah Jambon 

MI Al-Hikmah Jambon Ponorogo terletak di 

Dukuh Kidul Desa Jonggol Ponorogo. Dengan kode 

pos 63456. Dengan letak MI Al-Hikmah Jambon 

yang demikian menjadikan MI Al-Hikmah Jambon 

mudah dijangkau oleh siswa. Selain itu juga dekat 

dengan pemukiman penduduk, sehingga mudah 

ditempuh dengan berkendara ataupun jalan kaki. 

Dengan dukungan mayoritas masyarakat 

religius muslim yang kuat dan publikasi madrasah 

49 



50 
 

 

yang relatif meluas dan merata di masyarakat 

sekitarnya, maka madrasah ini diminati oleh anak-

anak yang berada di sekitar madrasah.  

3. Visi dan Misi MI Al-Hikmah Jambon 

Visi MI Al-Hikmah Jambon adalah 

“Meluluskan siswa yang Qur’ani, Berakhlak Mulia 

dan Berprestasi”.  

Indikator – indikator Visi: 

a. Hafal surat-surat pendek dalam Al-Qur’an (Juz 

30) 

b. Berakhlak mulia 

c. Berprestasi di bidang akademik dan non 

akademik 

Misi MI Al-Hikmah Jambon adalah untuk 

mencapai visi madrasah tersebut, misi dari 

penyelenggara pendidikan di MI Al-Hikmah adalah 

sebagai berikut: 

a. Membiasakan berdoa dan diteruskan hafalan 

surat-surat pendek (Juz ‘Amma) sebelum mulai 

pembelajaran serta berdoa setelah mengakhiri 

pelajaran. 

b. Memfasilitasi siswa dalam pembiasaan 

menghafal surat-surat pendek (Juz Amma) 

c. Membiasakan siswa bersikap santun saat 

berbicara dan bertindak dalam kehidupan sehari-

hari 

d. Melaksanakan pembelajaran yang kreatif, 

inovatif, komunikatif, dan kolaboratif. 
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4. Profil Singkat MI AL-Hikmah Jambon 

a. Profil Madrasah 

Nama Madrasah  : MI Al-Hikmah 

Status    : Swasta 

Nomor Telp/Fax  : 085233673767 

Alamat   : Dukuh Kidul Desa 

Jonggol 

Kecamatan   : Jambon 

Kabupaten/ Kota  : Ponorogo 

Kode Pos   : 63456 

E-mail   : 

mialhikmah.jgl@gmail.com 

Tahun Berdiri  : 2012 

Waktu Belajar  : 07.00 – 12.30 

b. Struktur Organisasi MI AL-Hikmah 

Jambon 

Struktur organisasi yang ada di MI Al-

Hikmah Jambon Ponorogo adalah garis lurus 

atau biasa disebut dengan sistem linear, dimana 

kekuasaan, tanggung jawab, perintah, dan 

wewenang berasal dari satu orang yaitu 

pimpinan yang kemudian mengalir ke bawahan. 

Adapun struktur organisasi di MI Al-

Hikmah Jambon antara lain: 

Kepala Madrasah :  M. Sya’ir, S.Pd 

Komite Madrasah :  Edi Kusmanto, S.Kep, 

Ns,S.H 

Unit Perpustakaan :  Lina Murseha 

mailto:mialhikmah.jgl@gmail.com


52 
 

 

Bendahara I :  Khusnul Khotimah, 

M.Pd.I 

Bendahara II :  Defi Sukesti, S.Pd.I 

Tata Usaha :  Ahmad Zaenuri, S.Pd 

Operator Madrasah :  Ahmad Saefudin, 

S.Pd.I 

Guru Wali Kelas I :  Nurul Hidayati, S.Pd.I 

Guru Wali Kelas II :  Dwi Nur Aisyah, 

S.Kom. 

Guru Wali Kelas III :  Ahmad Zaenuri, S.Pd 

Guru Wali Kelas IV :  Defi Sukesti, S.Pd.I 

Guru Wali Kelas V :  Abdi Kurnia Robi, 

S.Pd 

Guru Wali Kelas IV :  Riyanto, S.Pd. 

Guru Bahasa Arab :  Jepri Nugrawiyati, 

M.Pd.I 

Guru Agama :  Mulyono, S.Pd.I 

  M. Irkhamni, S.Pd.I 

Guru Mulok :  Suwito, S.Ag 

Penjaga :  Nuru Rohman 

Struktur organisasi dapat dilihat dilampiran. 

c. Sarana dan Prasarana MI AL-Hikmah 

Jambon 

MI Al-Hikmah Jambon memiliki 9 

ruangan, yang terdiri atas 8 ruang kelas, 1 ruang 

guru dan kepala madrasah. Perabot kelas seperti 

meja, kursi, lemari, rak buku, dan papan tulis 

sudah lengkap. 
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B. Deskripsi Data 

1. Data tentang Keharmonisan Keluarga Siswa 

Kelas III dan IV MI Al-Hikmah Jambon Tahun 

Pelajaran 2018-2019 

Maksud deskripsi data dalam pembahasan ini 

adalah untuk memberikan sejumlah data hasil  

penskoran angket yang disebarkan kepada siswa 

kelas III dan IV sesuai dengan kisi-kisi instrumen 

yang ditetapkan. Setelah diteliti maka peneliti 

memperoleh data tentang keharmonisan keluarga 

kelas III dan IV MI Al-Hikmah Jambon. 

Skor jawaban angket tersebut adalah berupa 

angka-angka yang diinterpretasikan sehingga mudah 

dipahami. Sistem penskoran dalam penelitian ini 

menggunakan skala Likert dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 

Skor untuk Pernyataan Angket 

Skor 
Pernyataan 

Selalu 

(SL) 

Sering 

(S) 

Kadang-

kadang 

(KK) 

Tidak 

Pernah 

(TP) 

Positif (+) 4 3 2 1 

Selanjutnya, skor jawaban angket 

keharmonisan keluarga siswa kelas III dan IV MI 

Al-Hikmah Jambon dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.2 

Hasil Angket Keharmonisan Keluarga Siswa Kelas III  

dan IV MI Al-Hikmah Jambon 

No. Skor Keharmonisan 

Keluarga 

Jumlah Frekuensi 

1 59 1 

2 57 4 

3 56 1 

4 55 1 

5 54 1 

6 53 1 

7 52 2 

8 50 3 

9 49 2 

10 48 4 

11 47 2 

12 45 3 

13 44 3 

14 42 2 

15 41 1 

16 43 1 

17 39 3 

18 38 3 

19 37 2 

20 36 2 

21 34 1 

22 32 1 

23 31 1 

24 26 1 

25 25 1 

26 23 1 

27 29 1 

Jumlah 49 
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2. Data tentang Lingkungan Sekolah Siswa Kelas 

III dan IV MI Al-Hikmah Jambon Tahun 

Pelajaran 2018-2019 

Data tentang lingkungan sekolah siswa ini di 

sajikan dalam bentuk skoring angket. Untuk itu data 

tersebut perlu dianalisis agar tidak salah dalam 

mengambil keputusan. Skor jawaban angket 

lingkungan sekolah siswa di kelas III dan IV MI Al-

Hikmah Jambon dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.3 

Hasil Angket Lingkungan Sekolah Siswa Kelas III dan IV  

MI Al-Hikmah  Jambon 

No. Skor Lingkungan Sekolah Jumlah Frekuensi 

1 58 1 

2 57 3 

3 55 2 

4 53 1 

5 52 4 

6 51 2 

7 50 2 

8 48 3 

9 47 2 

10 46 2 

11 45 2 

12 43 5 

13 42 3 

14 41 2 

15 40 4 

16 38 2 

17 37 1 

18 36 1 

19 34 1 

20 32 2 

21 30 1 

22 28 1 

23 23 1 

24 22 1 

Jumlah 49 
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3. Data tentang Perilaku Bullying pada Siswa Kelas 

III dan IV MI Al-Hikmah Jambon Tahun 

Pelajaran 2018-2019 

Data tentang lingkungan sekolah siswa ini di 

sajikan dalam bentuk skoring angket. Untuk itu data 

tersebut perlu dianalisis agar tidak salah dalam 

mengambil keputusan. Skor jawaban angket Perilaku 

Bullying pada siswa di kelas III dan IV MI Al-

Hikmah Jambon dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.4 

Hasil Angket Perilaku Bullying pada Siswa Kelas 

III dan IV MI Al-Hikmah Jambon 

No. Skor Perilaku Bullying Jumlah 

Frekuensi 

1 59 1 

2 57 2 

3 56 1 

4 55 2 

5 52 1 

6 51 1 

7 49 1 

8 48 1 

9 47 2 

10 46 2 

11 45 1 

12 44 1 

13 43 1 

14 40 1 

15 37 1 

16 36 1 

17 35 2 

18 34 4 

19 33 1 

20 32 2 

21 30 2 

22 29 2 

23 27 4 

24 26 2 

25 25 4 

26 23 3 

27 21 1 

28 20 2 

Jumlah 49 
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C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

1. Uji Prasyarat Analisis 

 Sebelum menggunakan rumus statitika perlu 

mengetahui asumsi yang digunakan dalam 

penggunaan rumus. Dengan mengetahui asumsi dasar 

dalam menggunakan rumus nantinya, maka peneliti 

bisa lebih bijak dalam penggunaanya dan 

perhitungannya. Diwajibkan melakukan uji 

asumsi/prasyarat tersebut agar dalam penggunaan 

rumus tersebut dan hasil yang didapatkan tidak 

menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Uji 

prasyarat ini berlaku untuk penggunaan rumus 

parametrik yang datanya diasumsikan normal. 

Adapun hasil perhitungannya dapat dilihat secara 

rinci pada lampiran 22,23, dan 24. Kemudian untuk 

hasil uji normalitasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut:  
Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas Data 

Variabel N 

Kriteris Pengujian 

Ho Keterangan 

a1Maksimum DTabel 

X1 49 0,137 0,194 
Data berdistribusi 

normal 

X2 49 0,180 0,194 
Data berdistribusi 

normal 

Y 49 0,170 0,194 
Data berdistribusi 

normal 

 

Dari tabel di atas, kemudian dikonsultasikan 

dengan harga tabel DTabel nilai kritis Uji 

Kolmonogorov-Smirnov dengan taraf signifikan 5%. 
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Tabel Kolmonogorov-Smirnov dapat dilihat pada 

lampiran 26. Oleh karena n = 49, maka nilainya 

0,194. Dengan konsultasi DTabel diperoleh hasil bahwa 

masing-masing a1Maksimum lebih kecil daripada DTabel 

sehingga Ho diterima yang berarti data tersebut 

berdistribusi normal. 

2.  Analisis Data  

a. Analisis Data Korelasi Keharmonisan Keluarga 

dengan Perilaku Bullying MI Al-Hikmah 

Jambon 

Analisis data berdasarkan rumusan masalah 

pertama yakni mengetahui apakah terdapat 

hubungan antara keharmonisan keluarga dengan 

perilaku bullying pada siswa MI Al-Hikmah Jambon 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. Kemudian 

dilakukan pengujian kebenaran kepalsuan dari 

hipotesa. Oleh karena itu,  peneliti harus 

mengkonsultasikan hasil rhitung dengan rtabel. Namun 

sebelum itu, peneliti harus mencari derajat bebas 

(db) atau degress of freedomnya (df) dengan rumus 

db = n – nr, di mana db adalah derajat bebas, n 

adalah number of cases, dan nr adalah banyaknya 

variabel yang dikorelasikan. Dalam penelitian ini, n 

= 49, nr = 2 maka db = 49 – 2 = 47. Dengan nilai 

rtabel pada taraf signifikasi sebesar 5% diperoleh nilai 

rtabel = 0,281. 

Adapun perhitungan korelasi keharmonisan 

keluarga dengan perilaku bullying pada siswa 

sebagai berikut: 
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𝑅𝑌𝑋𝟏 =  
𝑁∑𝑋1𝑌 − (∑𝑋1)(∑𝑌)

√[𝑁∑𝑋1² − (∑𝑋1)²][(𝑁∑𝑌2 − (∑𝑌)²]
 

= 
(49 𝑋 79943)−(2145)(1781)

√(49𝑋98205)−(2145)²(49𝑋71189)(1781)²
 

= 
3917207−3820245

√(4812045−4601025)(3488261−3171961)
 

= 
96962

√211020𝑥316300
 

= 
96962

√66745626000
 

= 
96962

258351.748590947
 

= 0.37531002026823 = 0,375 (dibulatkan) 

Dari perhitungan di atas, maka diperoleh 

harga rhitung = 0,375 dan rtabel = 0,281, maka rhitung > 

rtabel yang artinya Ha diterima. Maka kesimpulannya 

adalah terdapat korelasi yang signifikan antara 

keharmonisan keluarga dengan perilaku bullying 

pada siswa di MI Al-Hikmah Jambon Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 

b. Analisis Data Korelasi Lingkungan Sekolah 

dengan Perilaku Bullying MI Al-Hikmah 

Jambon 

Analisis data berdasarkan rumusan masalah 

kedua yakni mengetahui apakah terdapat hubungan 

antara lingkungan sekolah siswa (variabel x2) 

dengan perilaku bullying pada siswa (variabel y). 

Untuk itu diperlukan tabel penolong pada lampiran 
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28 yang kemudian dimasukkan ke dalam rumus 

sebagai berikut:  

𝑅𝑌𝑋𝟐 =  
𝑁∑𝑋2𝑌 − (∑𝑋2)(∑𝑌)

√[𝑁∑𝑋2² − (∑𝑋2)²][(𝑁∑𝑌2 − (∑𝑌)²]
 

  = 
(49 𝑋 79997)−(2155)(1781)

√(49𝑋98353)−(2155)²(49𝑋71189)(1781)²
 

 = 
3919853−3838055

√(4819297−4644025)(3488261−3171961)
 

 = 
81798

√175272 𝑥 316300
 

   = 
81798

√55438533600
 

 = 
81798

235453,888479252
 

 = 0,34740560255053 = 0,347 (dibulatkan) 

Dari perhitungan di atas, maka diperoleh 

harga rhitung = 0,347 dan rtabel = 0,281, maka rhitung > 

rtabel yang artinya Ha diterima. Maka kesimpulannya 

adalah terdapat korelasi yang signifikan antara 

lingkungan sekolah siswa dengan perilaku bullying 

pada siswa di MI Al-Hikmah Jambon Ponorogo. 

c. Analisis Data Korelasi Keharmonisan Keluarga 

dengan Lingkungan Sekolah Siswa MI Al-

Hikmah Jambon 

Adapun perhitungan korelasi keharmonisan 

keluarga dengan lingkungan sekolah, sebagai 

berikut: 
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𝑅𝑋1𝑋𝟐 =  
𝑁∑𝑋1𝑋2 − (∑𝑋1)(∑𝑋2)

√[𝑁∑𝑋1² − (∑𝑋1)²][(𝑁∑𝑋2² − (∑𝑋2)²]
 

  = 
(49 𝑋 95530)−(2145)(2155)

√(49𝑋98205)−(2145)²(49𝑋98353)(2155)²
 

  = 
4680970−4622475

√(4812045−4601025)(4819297−4644025)
 

= 
58495

√211020 𝑥 175272
 

= 
58495

√36985897440
 

= 
58495

192317,17926384
 

= 0,30415899517614 = 0,304 (dibulatkan) 

 Dari perhitungan di atas, maka diperoleh 

harga rhitung = 0,304 dan rtabel = 0,281, maka rhitung > 

rtabel yang artinya Ha diterima. Maka kesimpulannya 

adalah terdapat korelasi yang signifikan antara 

keharmonisan keluarga dengan lingkungan sekolah 

siswa di MI Al-Hikmah Jambon Ponorogo. 

d. Analisis Data Korelasi Keharmonisan Keluarga 

dan Lingkungan Sekolah dengan Perilaku 

Bullying pada Siswa di MI Al-Hikmah Jambon 

Langkah selanjutnya yaitu analisis di atas 

dimasukkan ke dalam rumus korelasi ganda untuk 

menjawab rumusan masalah ketiga. Adapun 

perhitungannya sebagai berikut: 

Merumuskan Hipotesis: 
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Ho: Tidak ada korelasi antara Variabel X1 dan X2 

dengan Y 

Ha: Ada korelasi antara Variabel X1 dan X2 dengan 

Y 

𝑅𝑌𝑋1𝑋𝟐 =  √
𝑟2𝑦𝑥1 + 𝑟2𝑦𝑥2 − 2𝑟𝑦𝑥1𝑟𝑦𝑥2𝑟𝑥1𝑥2

1 − 𝑟2𝑥1𝑥2

 

= √
(0,375)2+(0,347)2−2(0,375)(0,347)(0,304)

1−(0,304)²
 

= √
(0,140625+0,120409)−2(0,039558)

1−0,092461
 

 = √
0,261034−0,079116)

0,907539
 

 = √
0,181918

0,907539
 

 = √0,20045199159485 

= 0,4477186522749 = 0,448 (dibulatkan) 

Dari perhitungan di atas, maka diperoleh 

harga rhitung = 0,448. Hal ini berarti tingkat korelasi 

antara keharmonisan keluarga dan lingkungan 

sekolah siswa dengan perilaku bullying pada siswa 

di MI Al-Hikmah Jambon Ponorogo termasuk pada 

kategori cukup kuat.  

Langkah selanjutnya yaitu melakukan uji 

signifikan terhadap hasil perhitungan korelasi ganda 

dengan menghitung Fhitung sebagai berikut:  
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Fhitung = 

𝑟2

𝑘

(1−𝑟2)
(𝑛−𝑘−1)

 

 = 
(0,448)2

2
(1−0,4482)
(49−2−1)

 

 = 
0,200704

2
0,799296

46

 

 = 
0,100352

0,017376
 

= 5,77532228360958 = 5,775 

(dibulatkan) 

Hasil diatas kemudian dibandingkan dengan 

Ftabel (lampiran 28) dengan dk pembilang = k dan dk 

penyebut = (n – k – 1). Jadi k = 2 dk penyebut 49 – 

2 – 1 = 46. Dengan taraf kesalahan 5%, maka harga 

Ftabel sebesar 3,2. Harga Fhitung > Ftabel atau 5,775 > 

3,2, yang artinya Ho ditolak, yang berarti terdapat 

korelasi yang signifikan antara keharmonisan 

keluarga dan lingkungan sekolah dengan perilaku 

bullying pada siswa di MI Al-Hikmah Jambon 

Ponorogo. 
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D. Interpretasi dan Pembahasan 

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati tiga hal 

pokok bahasan, yaitu korelasi keharmonisan keluarga 

dengan perilaku bullying pada siswa MI Al-Hikmah 

Jambon Ponorogo, korelasi lingkungan sekolah dengan 

perilaku bullying pada siswa MI Al-Hikmah Jambon 

Ponorogo, dan korelasi antara keharmonisan keluarga 

dengan perilaku bullying pada siswa di MI Al-Hikmah 

Jambon Ponorogo. 

Adapun untuk memberi interpretasi terhadap 

kuatnya hubungan korelasi, digunakan pedoman berikut 

ini:45 

Tabel 4.6 

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi  

Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,800 – 1,000 Sangat kuat 

0,600 – 0,799 Kuat 

0,400 – 0,599 Cukup kuat 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,000 – 0,199 Sangat rendah 

 

1.  Korelasi Keharmonisan Keluarga dengan 

Perilaku Bullying pada Siswa MI Al-Hikmah 

Jambon Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019 

Nilai koefisien korelasi keharmonisan keluarga 

dengan perilaku bullying pada siswa adalah 0,375. 

Berdasarkan tabel 4.6, nilai koefisien korelasi 

                                                           
45 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan…,97. 
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tersebut termasuk pada kategori rendah. Nilai rhitung = 

0,375 dan rtabel = 0,281, sehingga rhitung > rtabel atau 

0,375 > 0,281, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Dengan demikian, terdapat korelasi positif yang 

signifikan antara keharmonisan keluarga dengan 

perilaku bullying pada siswa di MI Al-Hikmah 

Jambon Ponorogo. 

 Sebagaimana dijelaskan dalam Bab II 

Menurut Stinnet & DeFrain yang dikutip dari 

Triantoro Safaria menyatakan, keluarga harmonis 

mempunyai karakteristik tertentu yaitu: Kehidupan 

beragama yang baik di dalam keluarga, mempunyai 

waktu bersama antar sesama anggota keluarga, 

mempunyai komunikasi yang hangat, terbuka dan 

intim antar anggota keluarga, saling menghargai 

antar sesama anggota keluarga, dan bila terjadi 

permasalahan dalam keluarga, maka hal tersebut 

dapat diselesaikan secara efektif dan konstruktif, ini 

akan menciptakan iklim keluarga yang positif bagi 

pembentukan kecerdasan spiritual anak. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat korelasi yang searah antara keharmonisan 

keluarga dengan perilaku bullying pada siswa. 

Artinya jika keharmonisan keluarga baik, maka 

perilaku bullying pada siswa akan tinggi. Sebaliknya, 

jika keharmonisan keluarga kurang baik maka 

perilaku bullying akan rendah.  
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2.  Korelasi Lingkungan Sekolah dengan Perilaku 

Bullying pada Siswa MI Al-Hikmah Jambon 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019 

Nilai koefisien korelasi lingkungan sekolah 

dengan perilaku bullying pada siswa adalah 0,347. 

Berdasarkan tabel 4.6, nilai koefisien korelasi 

tersebut termasuk pada kategori rendah. Nilai rhitung = 

0,347 dan rtabel = 0,281, sehingga rhitung > rtabel atau 

0,347 > 0,281, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Dengan demikian, terdapat korelasi positif yang 

signifikan antara lingkungan sekolah dengan 

perilaku bullying pada siswa di MI Al-Hikmah 

Jambon Ponorogo. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab II 

Lingkungan atau environment meliputi semua 

kondisi dalam dunia yang dengan cara-cara tertentu 

mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan 

perkembangan atau life processes, kecuali gen-gen. 

Sartain yang dikutip dari Euis Karwati menyatakan, 

bahwa lingkungan dibagi menjadi 3 bagian penting, 

yaitu: lingkungan alam atau luar, lingkungan dalam, 

dan lingkungan sosial. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat korelasi yang searah antara lingkungan 

sekolah dengan perilaku bullying pada siswa. 

Artinya jika lingkungan sekolah baik, maka perilaku 

bullying pada siswa akan tinggi. Sebaliknya, jika 

keharmonisan keluarga kurang baik maka perilaku 

bullying akan rendah.  
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3.  Korelasi Keharmonisan Keluarga dan 

Lingkungan Sekolah dengan Perilaku Bullying 

pada Siswa MI Al-Hikmah Jambon Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Nilai koefisien korelasi antara keharmonisan 

keluarga dan lingkungan sekolah dengan perilaku 

bullying pada siswa adalah 0,448. Berdasarkan tabel 

4.6, nilai koefisien korelasi tersebut termasuk pada 

kategori cukup kuat. Kemudian, setelah diuji 

signifikan terdapat perhitungan korelasi ganda 

dengan menghitung Fhitung diperoleh hasil yaitu 

Fhitung > Ftabel atau 5,775 > 3,2, yang artinya Ho 

ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti koefisien 

kerelasi ganda yang ditemukan adalah  terdapat 

korelasi positif yang signifikan antara keharmonisan 

keluarga dan lingkungan sekolah dengan perilaku 

bullying pada siswa. 

Berdasarkan paparan yang terdapat pada BAB 

II, bahwa hasil penelitian didapatkan keharmonisan 

keluarga dan lingkungan sekolah mempunyai 

hubungan positif dengan perilaku bullying. Semakin 

baik keharmonisan keluarga dan lingkungan sekolah 

maka perilaku bullying pada siswa akan rendah, 

demikian pula sebaliknya kurang baik keharmonisan 

keluarga dan lingkungan sekolah, maka perilaku 

bullying pada siswa akan tinggi. Dengan demikian, 

dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat korelasi 

yang signifikan antara keharmonisan keluarga dan 

lingkungan sekolah dengan perilaku bullying pada 
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siswa di MI Al-Hikmah Jambon Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019. 

Dari hasil penelitian di atas di peroleh hasil, 

antara keharmonisan keluarga dengan perilaku 

bullying pada siswa di MI Al-Hikmah Jambon 

Ponorogo terdapat korelasi dan antara lingkungan 

sekolah dengan perilaku bullying pada siswa di MI 

Al-Hikmah Jambon Ponorogo terdapat korelasi 

sedangkan antara keharmonisan keluarga dan 

lingkungan sekolah dengan perilaku bullying pada 

siswa di MI Al-Hikmah Jambon Ponorogo terdapat 

korelasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian deskripsi data dan analisa data dalam 

penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat korelasi positif yang signifikan antara 

keharmonisan keluarga dengan perilaku bullying 

pada siswa di MI Al-Hikmah Jambon Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019. Nilai Koefisien korelasi 

keharmonisan keluarga dengan perilaku bullying 

pada siswa adalah 0,375, nilai koefisien korelasi 

tersebut termasuk pada kategori rendah. 

2. Terdapat korelasi positif yang signifikan antara 

lingkungan sekolah dengan perilaku bullying pada 

siswa di MI Al-Hikmah Jambon Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019. Nilai Koefisien korelasi 

lingkungan sekolah dengan perilaku bullying pada 

siswa adalah 0,347, nilai koefisien korelasi tersebut 

termasuk pada kategori rendah. 

3. Terdapat korelasi yang signifkan antara 

keharmonisan keluarga dan lingkungan sekolah 

dengan perilaku bullying pada siswa MI Al-Hikmah 

Jambon Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. Nilai 

koefisien korelasi antara keharmonisan keluarga dan 

lingkungan sekolah dengan perilaku bullying pada 

siswa adalah  0,448, nilai koefisien korelasi tersebut 

pada kategori cukup kuat.  

70 
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B. Saran 

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan 

hasil penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut: 

1.  Untuk Mahasiswa 

Bagi mahasiswa mahasiswi sebagai calon 

penerus bangsa sekaligus pendidikan sejak lingkup 

terkecil, yaitu keluarga, carilah komunitas, 

organisasi, dan teman sekitar yang memiliki tingkat 

kesadaran agama yang tinggi, sehingga dapat 

mempengaruhi diri kita kearah positif atau lebih 

baik. 

2.  Orang Tua 

Bagi orang tua mahasiswa, berilah contoh 

yang baik pada anak-anak sehingga mereka juga 

akan menirukannya. Karena satu contoh lebih baik 

daripada nasihat. 

3.  Bagi Bapak/Ibu Guru MI Al-Hikmah  

Bagi MI Al-Hikmah Jambon, terapkan, kawal 

ketat tata tertib yang sudah dibuat, dan beri sangsi 

yang sudah ditentukan pada siswa yang melanggar 

agar tercipta lingkungan yang agamis terutama pada 

perkembangan sosial. Sehingga siswa yang kurang 

kesadarannya dalam bersosial akan terpengaruh 

menjadi berperilaku lebih baik. Serta sebaiknya juga 

tetap mengadakan kontrol keluarga dari pihak 

madrasah dengan mengadakan pertemuan wali 

murid, hal tersebut membantu dalam menjaga pola 

bersosial siswa siswi agar tetap sesuai dengan 

norma yanga ada di masyarakat. 
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