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ABSTRAK 

Fitria, Ida.  2019. Korelasi Keharmonisan Keluarga 
terhadap Kepribadian Siswa di SD Negeri 3 
Jatigunung Tulakan Pacitan Tahun Pelajaran 
2018/2019. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Negeri 
Ponorogo. Pembimbing Kurnia Hidayati, M. Pd. 

 
Kata Kunci: Keharmonisan Keluarga, Kepribadian 

Keluarga dan sekolah mempunyai peranan dan 
tanggung jawab yang sangat besar dalam pembentukan 
perilaku dan kepribadian siswa. Dalam keluarga orang tua 
bertanggung jawab memberikan pendidikan kepada anaknya 
dengan pendidikan yang baik berdasarkan nilai-nilai akhlak 
dan spiritual yang luhur. Namun sayangnya, tidak semua 
orang tua dapat melakukannya. Buktinya dalam kehidupan 
di masyarakat sering ditemukan anak-anak nakal dengan 
sikap dan perilaku yang kurang baik. Tentu saja masalah itu 
tidak berdiri sendiri, tetapi banyak faktor yang menjadi 
penyebabnya, antara lain kurangnya pendidikan agama, dan 
miskinnya pendidikan akhlak. Realitanya ada beberapa 
siswa di SD Negeri 3 Jatigunung Tulakan Pacitan yang 
mempunyai kepribadian yang kurang baik. Hal ini dapat 
dilihat berbagai kasus siswa yang muncul. Pada umumnya 
siswa yang bermasalah adalah siswa yang berasal dari 
keluarga yang broken home, atau siswa yang berasal dari 
keluarga yang kurang harmonis, baik hubungan antara anak 
dengan orang tuanya. Ketidakharmonisan ini dapat 
memengaruhi kepribadian sang anak, dikarenakan anak 
kurang perhatian dari orang tuanya. Sehingga anak merasa 
dilepas tanpa perhatian dari orang tuanya. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, 1) 
Mengetahui keharmonisan keluarga di SD Negeri 3 
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Jatigunung Pacitan Tahun Pelajaran 2018/2019, (2) 
Mengetahui kepribadian siswa di SD Negeri 3 Jatigunung 
Pacitan  Tahun Pelajaran 2018/2019, (3) Mengetahui adanya 
korelasi antara keharmonisan keluarga dengan kepribadian 
siswa di SD Negeri 3 Jatigunung Tulakan Pacitan Tahun 
Pelajaran 2018/2019. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode kuantitatif yang bersifat korelasional. 
Pengumpulan datanya menggunakan teknik angket. Teknik 
analisis pra penelitian untuk uji validitas menggunakan 
rumus Product Moment dan untuk uji reliabilitas 
menggunakan rumus Spearman Brown, dan untuk 
menganalisis hasil penelitian menggunakan Product 
Moment. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa: (1) Keharmonisan Keluarga siswa di SD Negeri 3 
Jatigunung Tulakan Pacitan tergolong sedang dengan 
frekuensi sebanyak 30 responden dari 38 responden, dengan 
skor yang diperoleh yaitu 33 - 36. (2) Kepribadian siswa SD 
Negeri 3 Jatigunung Tulakan Pacitan tergolong sedang 
dengan frekuensi sebanyak 27 responden dari 38 responden, 
dengan skor yang diperoleh yaitu 47 - 52. (3) Terdapat 
korelasi antara keharmonisan keluarga dengan kepribadian 
siswa di SD Negeri 3 Jatigunung Tulakan Pacitan. Pada 
taraf signifikansi 5%, rxy = 0.415502 dan rt = 0.288, maka rxy 

> rt sehingga Ho ditolak/Ha diterima. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan menjadi harapan utama bagi perbaikan 

kualitas manusia di Indonesia. Ditinjau dari peran 

dasarnya, pendidikan merupakan jalur peningkatan 

kualitas manusia yang lebih menekankan pada 

pembentukan kualitas dasar, seperti keimanan, 

ketaqwaan, kepribadian, kecerdasan, kedisiplinan, dan 

sebagainya.
1
 Pendidikan adalah usaha sadar dan  

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.
2
 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat 

strategis dalam mengembangkan kepribadian anak. 

Melalui pendidikan, anak dapat mengenal berbagai 

aspek kehidupan, dan nilai-nilai atau norma-norma 

                                                           
1
 Ngainun Naim, Character Building. Optimalisasi Peran 

Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter 

Bangsa  (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Media, 2012), 25. 
2
 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan  (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2009), 1. 
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yang berlaku dalam masyarakat. Dalam Islam, 

pendidikan itu diarahkan untuk membimbing anak agar 

berkembang menjadi manusia yang berkepribadian 

muslim yang shaleh atau takwa. Muttaqin atau orang 

yang bertakwa merupakan predikat yang paling luhur 

dan mulia di sisi Allah SWT. Muttaqin adalah mereka 

yang memiliki akidah atau keimanan yang berkualitas 

tinggi, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada 

ketentuan-ketentuan Allah, melalui amal shaleh, baik 

yang berwujud ibadah ritual-personal (habluminallah), 

maupun ibadah sosial (hablumminannas), yaitu 

menjalin persaudaraan, memelihara, mengelola, dan 

menggunakan, semua nikmat dari Allah bagi 

kesejahteraan bersama.
3
 

Dalam Sistem Pendidikan Nasional, termasuk 

jalur pendidikan informal atau jalur pendidikan luar 

sekolah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 13 

Ayat 1, bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan 

formal, informal, dan nonformal yang dapat saling 

melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal adalah 

jalur pendidikan sekolah. Pendidikan informal adalah 

jalur pendidikan keluarga. Kemudian pendidikan 

nonformal adalah jalur pendidikan lingkungan atau 

masyarakat. 

                                                           
3
 Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, Teori Kepribadian 

(Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2007), 220. 
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Secara etimologis, keluarga adalah orang-orang 

yang berada dalam seisi rumah yang sekurang-

kurangnya terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. 

Keluarga juga dapat diartikan dengan satuan 

kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. 

Biasanya terdiri dari ibu, bapak, dengan anak-anaknya, 

atau orang yang seisi rumah yang menjadi tanggung 

jawabnya.
4
 

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam 

masyarakat, akan tetapi mempunyai pengaruh yang 

besar bagi bangsa dan negara. Apabila keluarga dapat 

menjalankan fungsi dengan baik, maka dimungkinkan 

tumbuh generasi yang berkualitas dan dapat diandalkan 

yang akan menjadi pilar-pilar kemajuan bangsa. 

Sebaliknya bila keluarga tidak 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.
5
 

Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama 

dan utama bagi seseorang. Pendidikan dalam keluarga 

sangat berperan dalam mengembangkan watak, 

                                                           
4
 Amirullah, Teori Pendidikan Karakter Remaja (Bandung: 

ALFABETA, 2015), 45-46. 
5
 Sri Lestari, Psikologi Keluarga  (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2012), i. 
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karakter, dan kepribadian seseorang. Oleh karena itu, 

pendidikan karakter dalam keluarga perlu diberdayakan 

secara serius. Keluarga sebaiknya dijadikan pondasi 

dasar untuk memulai pembentukan karakter/moral anak 

di masa yang akan datang.
6
 

Kepribadian itu sendiri adalah ciri atau 

karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri 

seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang 

diterima dari lingkungan, misalnya, keluarga pada masa 

kecil, dan juga bawaan seseorang sejak lahir.
7
 Dalam 

pengertian sehari-hari kepribadian merupakan suatu 

gambaran singkat tentang riwayat hidup seseorang 

individu. Dalam upaya menggambarkan secara utuh 

seluruh proses perkembangan hidup seseorang individu, 

keberhasilan, kegagalan serta kegembiraan dan 

kesedihan yang dialaminya serta bagaimana ia 

mengatasi masa sulit hidupnya.
8
 

Jenis-jenis hubungan yang kontinyu itu dialami di 

dalam kelompok keluarga, tetangga dan masyarakat 

sekitar rumah, sekolah, lingkungan permainan dan di 

dalam semua kelompok-kelompok lain yang 

pergaulannya berlangsung cukup lama. Seperti yang 

                                                           
6
 Amirullah, Teori Pendidikan Karakter…, 45. 

7
 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak (Jakarta:PT Bumi 

Aksara, 2014), 11. 
8
 Hendriati Agustiani, Psikologi Perkembangan (Pendekatan 

Ekologi Kaitannya dengan Konsep Diri dan Penyesuaian Diri pada 

Remaja) (Bandung: Refika Aditama, 2009), 128.  
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dijelaskan di atas, kepribadian mempunyai keterkaitan 

atau hubungan yang sangat erat dengan lingkungan 

sekolah begitupun sebaliknya. Manfaat positif bagi 

siswa tentang kepribadian yang baik yaitu memiliki 

sifat ramah, optimis, memiliki sifat rendah hati, 

memiliki jiwa kepemimpinan misalnya menjadi ketua 

kelas. Kemudian kepribadian yang negatif yaitu suka 

berbohong, mudah marah, tidak mempunyai sopan 

santun, egois, suka menyontek, pesimis.
9
 

Keluarga dan sekolah mempunyai peranan dan 

tanggung jawab yang sangat besar dalam pembentukan 

perilaku dan kepribadian siswa. Untuk itu keluarga 

perlu menyadari segala tanggung jawab yang terpikul di 

pundaknya.
10

 Begitu pula civitas akademik di sekolah 

juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk 

membentuk kepribadian siswa menjadi lebih baik. 

Keharmonisan suami-istri di depan anaknya 

merupakan suatu kebutuhan yang realistis. Sekalipun 

misalnya sedang terjadi konflik di antara mereka, hal itu 

tidak boleh diperlihatkan si anak. Tetapi sayangnya, 

termasuk hal yang jarang seorang anak bisa ditipu 

dengan penampilan-penampilan lahiriyah, karena setiap 

konflik atau keretakan yang mencacah belah persatuan 

                                                           
9
 Sanapiah Faisal & Nur Yasik, Sosiologi Pendidikan, 

(Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 340. 
10

Ermawati, Hubungan antara Keharmonisan Keluarga dengan 

Perilaku Siswa Sekolah Negeri 002 Muara Lembu.Vol. 2, No. 3, 

Desember 2016.  
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mereka, resikonya yang paling besar akan menimpa 

masa depan si anak. Dalam keluarga orang tua 

bertanggung jawab memberikan pendidikan kepada 

anaknya dengan pendidikan yang baik berdasarkan 

nilai-nilai akhlak dan spiritual yang luhur. Namun 

sayangnya, tidak semua orang tua dapat melakukannya. 

Buktinya dalam kehidupan di masyarakat sering 

ditemukan anak-anak nakal dengan sikap dan perilaku 

yang tidak baik. Tentu saja masalah itu tidak berdiri 

sendiri, tetapi banyak faktor yang menjadi 

penyebabnya, antara lain kurangnya pendidikan agama, 

dan miskinnya pendidikan akhlak. 

Dari observasi dan wawancara saya dengan Bapak 

Sutrisno, M.Pd selaku kepala sekolah di SD Negeri 3 

Jatigunung Tulakan Pacitan, beliau menjelaskan bahwa 

terdapat beberapa anak memiliki kepribadian kurang 

relevan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus siswa 

yang muncul, Salah satunya pada saat KBM siswa 

kurang dalam mengikuti instruksi dari guru, kemudian 

ketika bergaul dengan temannya mereka egois, ketika 

berbicara kepada guru kurang sopan. Pada umumnya 

siswa yang bermasalah adalah siswa yang berasal dari 

keluarga broken home, atau siswa yang berasal dari 

keluarga kurang harmonis, baik hubungan antara anak 

dengan orang tuanya. Ketidakharmonisan ini dapat 

memengaruhi kepribadian sang anak, dikarenakan anak 

kurang perhatian dari orang tuanya. Sehingga anak 
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merasa dilepas tanpa perhatian dari orang tuanya. 

Ketidakberhasilan orang tua dalam membina dan 

membimbing anak lebih sering disebabkan oleh 

ketidaktahuan akan pemahaman dunia anak, dan 

menyikapi perilaku anak yang dianggap sebagai 

rintangan. Padahal apapun perilaku anak khususnya 

harus dipahami sebagai dunianya anak-anak. 

Berdasarkan  latar belakang dan fenomena-

fenomena di atas peneliti tertarik melakukan penelitian 

tentang “Korelasi Keharmonisan Keluarga dengan 

Kepribadian Siswa di SD Negeri 3 Jatigunung 

Tulakan Pacitan Tahun Pelajaran 2018/2019 .” 

 

B. Batasan Masalah 

Banyak faktor-faktor atau variabel yang dapat 

ditindaklanjuti dalam penelitian ini. Namun, karena 

luasnya bidang cakupan dan agar tidak terjadi 

kerancuan dalam penelitian serta mengingat 

keterbatasan waktu, tenaga, dan lain sebagainya, maka 

perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah 

penelitian ini adalah “Korelasi Keharmonisan 

Keluarga dengan Kepribadian Siswa di SD Negeri 3 

Jatigunung Tulakan Pacitan Tahun Pelajaran 

2018/2019”. 

 

 



15 

 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti 

merumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana keharmonisan keluarga di SD Negeri 3 

Jatigunung Pacitan  Tahun Pelajaran 2018/2019 ? 

2. Bagaimana kepribadian siswa di SD Negeri 3 

Jatigunung Pacitan  Tahun Pelajaran 2018/2019 ? 

3. Adakah korelasi antara keharmonisan keluarga 

dengan kepribadian siswa di SD Negeri 3 Jatigunung 

Tulakan Pacitan  Tahun Pelajaran 2018/2019 ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yaitu: 

1. Mengetahui keharmonisan keluarga di SD Negeri 3 

Jatigunung Tulakan Pacitan  Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

2. Mengetahui kepribadian siswa di SD Negeri 3 

Jatigunung Tulakan Pacitan  Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

3. Mengetahui korelasi antara keharmonisan keluarga 

dengan kepribadian siswa di SD Negeri 3 Jatigunung 

Tulakan Pacitan  Tahun Pelajaran 2018/2019. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi perkembangan dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan dalam dunia pendidikan. 

b. Dapat digunakan sebagai acuan dan bahan 

pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, adanya penelitian ini diharapkan 

siswa memahami pentingnya keharmonisan 

keluarga yang baik bagi siswa sehingga mampu 

menumbuhkan kepribadian yang baik.  

b. Bagi dunia penelitian, sebagai acuan penelitian 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepribadian. 

c. Bagi peneliti, sebagai bekal menjadi pendidik di 

masa mendatang, menambah pengetahuan, dan 

pengalaman. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika gambaran umum skripsi ini, maka 

dikemukakan sistem pembahasan sebagai berikut: 

Pembahasan skripsi ini terdiri dari bab yang 

sebelumnya diawali bagian-bagian formalitas meliputi 

halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, 

halaman pengesahan, halaman motto, abstrak, kata 
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pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan 

lampiran. 

Bagian teks yang terisi dari lima bab dan masing-

masing bab berisi sub-sub yaitu: 

Bab I: berisi tentang pendahuluan yang meliputi 

latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II, berisi tentang telaah hasil penelitian 

terdahulu dan landasan teori. Terkait dengan tema 

penelitian dalam bab ini dipaparkan pula kerangka 

berpikir dan hipotesis.  

Bab III: berisi tentang metode penelitian yang 

mencakup rancangan penelitian, populasi dan sampel, 

instrument pengumpulan data, teknik pengumpulan 

data, serta teknik analisis data yang berguna untuk 

menghitung data-data yang telah diperoleh. 

Bab IV, berisi tentang paparan data dan temuan 

dan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum 

lokasi penelitian, deskripsi data, pengajuan hipotesis, 

serta pembahasan interpretasi data. 

Bab V, berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban 

dari pokok-pokok permasalahan, dan saran-saran yang 

relevan dengan permasalahan yang ada. 
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BAB II 

TELAAH PENELITIAN TERDAHULU,  

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR,  

DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil telaah pustaka yang dilakukan penulis 

sebelumnya yang ada kaitannya dengan variabel yang 

diteliti antara lain: 

1. Skripsi karya Eni Rahmawati pada tahun 2015 

dengan judul ”Pengaruh Keharmonisan Keluarga 

terhadap Kedisiplinan Belajar di SD Negeri 

Kradenan Tahun Ajaran 2014/2015.”  

Hasil penelitian menunjukkan (1) terdapat 

pengaruh  dari keharmonisan keluarga terhadap 

kedisiplinan belajar dengan persamaan regresi Ῡ = 

24, 698 + 0, 625, (2) terdapat pengaruh terdapat 

pengaruh keharmonisan keluarga terhadap 

kedisiplinan belajar yang ditunjukkan dengan Fhitung   

> Ftabel , yaitu 19, 744 > 4,15 dan nilai signifikansinya 

< 0,05 yaitu 0,00, (3) pengaruh yang diberikan oleh 

variabel keharmonisan keluarga  terhadap 

kedisiplinan belajar adalah 38,2 %, sedangkan 

sisanya yaitu 61,8 % dipengaruhi oleh variabel lain, 

(4) terdapat pengaruh yang  signifikan dari  

keharmonisan keluarga terhadap kedisiplinan belajar 

11 
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yang ditunjukkan dengan Fhitung (4,443) > Ftabel 

(2,037) dan nilai signifikansinya < 0,05, yaitu 

0,000.
11

 

Dari temuan di atas secara garis besar 

membahas tentang pengaruh keharmonisan keluarga 

terhadap kedisiplinan belajar. Penelitian ini berbeda 

dengan penelitian terdahulu, penelitian ini 

difokuskan pada korelasi keharmonisan keluarga 

terhadap kepribadian siswa. Kemudian 

persamaannya pada variabel independen (bebas) 

yaitu keharmonisan keluarga.  

2. Skripsi karya Indah Ayu Purwanti, Anjar pada tahun 

2015 dengan judul ”Korelasi Perhatian Guru dengan 

Kepribadian Siswa Kelas II MI Ma’arif Kadipaten 

Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015.” 

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan 

bahwa: (1) perhatian guru terhadap siswa di MI 

Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo Semester 

Genap Tahun Pelajaran 2014/2015 adalah cukup. 

Hal ini diketahui dari hasil penelitian yang 

menunjukkan persentase kategori cukup yaitu 16 

orang siswa (76.190 %). Sedangkan 2 orang siswa 

(9.524 %) dalam kategori baik, dan 3 orang siswa 

(14.286 %) dalam kategori kurang. (2) kepribadian 

                                                           
11

 Eni  Rahmawati, Pengaruh Keharmonisan Keluarga terhadap 

Kedisiplinan Belajar di SD Negeri Kradenan Tahun Ajaran 2014/2015, 

Stain Ponorogo, (2015). 
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siswa di MI Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo 

Semester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015 adalah 

cukup. Hal ini diketahui dari hasil penelitian yang 

menunjukkan presentase kategori cukup yaitu 15 

orang siswa (71.429 %), sedangkan 3 orang siswa 

(14.289 %) dalam kategori baik, dan 3 orang siswa 

(14.289 %) dalam kategori kurang. (3) ada korelasi 

yang positif dan signifikan antara perhatian guru 

dengan kepribadian siswa kelas II di MI Ma’arif 

Kadipaten Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2014/2015 dengan koefisiensi korelasi product 

moment sebesar 0.766784894 atau 0.767.
12

 

Dari uraian hasil penelitian diatas, penelitian 

ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Perbedaan 

tersebut terlihat pada variabel terikatnya. Jika dalam 

penelitian terdahulu ingin melihat korelasi perhatian 

guru dengan kepribadian siswa, maka dalam 

penelitian kali ini peneliti ingin melihat korelasi 

keharmonisan keluarga terhadap kepribadian siswa. 

Lalu kesamaannya adalah pada variabel dependen 

(terikat) yakni kepribadian siswa. 

3. Skripsi karya Hidayatul Hamdah pada tahun 2017 

dengan judul ”Pengaruh Keharmonisan Keluarga 

dan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kecerdasan 

                                                           
12

  Indah Ayu Purwanti dan Anjar, Korelasi Perhatian Guru 

dengan Kepribadian Siswa Kelas II MI Ma’arif Kadipaten Babadan 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015, Stain Ponorogo, (2015). 
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Emosional (EQ) Siswa Kelas VIII MtsN 

Karangmojo II Magetan”. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 

bahwa: (1) terdapat nilai  kecerdasan emosional 

(EQ) antara siswa dari keharmonisan keluarga 

tinggi, sedang, dan rendah (P-Value = 0,000 < α 

0,05). Siswa keharmonisan keluarga sedang lebih 

baik daripada rendah (berdasar rataan marginal: 76, 

209 > 65). Siswa keharmonisan keluarga tinggi 

lebih baik daripada rendah (berdasar rataan 

marginal: 86, 611 > 65. Siswa keharmonisan 

keluarga tinggi lebih baik daripada sedang (berdasar 

rataan marginal: 86,611 > 76, 209); (2) Terdapat 

nilai kecerdasan emosional (EQ) antara siswa 

dengan pola asuh otoriter, permisif, dan demokratis 

(P-Value = 0, 000 α 0,05). Siswa dari pola asuh 

demokratis memiliki nilai EQ lebih baik daripada 

otoriter (berdasar rataan marginal: 83, 789 > 64, 5). 

Siswa dari pola asuh demokratis memiliki nilai EQ 

lebih baik daripada permisif (berdasar rataan 

marginal: 83, 789 > 72). Siswa dari orang tua 

permisif memiliki nilai EQ lebih baik daripada 

otoriter (berdasar rataan marginal: 72 > 64, 5); (3) 

Tidak terdapat interaksi antara keharmonisan 
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keluarga dan pola asuh terhadap kecerdasan 

emosional (EQ) siswa (P-Value = 0,197 > α 0,05).
13

 

Dari temuan di atas secara garis besar 

membahas tentang pengaruh keharmonisan keluarga 

dan pola asuh orang tua terhadap kecerdasan 

emosional. Penelitian ini berbeda dengan penelitian 

terdahulu, penelitian ini difokuskan pada korelasi 

keharmonisan keluarga terhadap kepribadian siswa. 

Kesamaannya terletak pada variabel dependen 

(bebas) yakni keharmonisan keluarga. 

 

B. Landasan Teori 

1. Kajian Keharmonisan Keluarga 

a. Pengertian Keharmonisan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

harmonis adalah bersangkut paut dengan 

(mengenai). Sedangkan keharmonisan berarti 

perihal (keadaan) harmonis; keselarasan; 

keserasian.
14

 

b. Pengertian Keluarga 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

disebutkan ”Keluarga”: ibu bapak dengan anak-

                                                           
13

 Hidayatul Hamdah, Pengaruh Keharmonisan Keluarga dan 

Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kecerdasan Emosional (EQ) Siswa 

Kelas VIII MtsN Karangmojo II Magetan, Stain Ponorogo, (2017). 
14

 Kamus Besar Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Kamus Pusat 

Bahasa, ed.3.-cet.2.- Jakarta: Balai Pustaka, 2002, 390. 
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anaknya, satuan kekerabatan yang sangat 

mendasar di masyarakat. Keluarga merupakan 

sebuah institusi terkecil didalam masyarakat yang 

berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan 

kehidupan yang tentram, aman, damai dan 

sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang 

diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang 

didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga 

bisa disebabkan karena persusuan atau muncul 

perilaku pengasuhan.
15

 

Keluarga adalah suatu kesatuan sosial 

yang terkecil yang terdiri atas suami istri dan jika 

ada anak-anak dan didahului oleh perkawinan. 

Dari pengertian tersebut berarti ketiadaan anak 

tidaklah menggugurkan status keluarga, jadi 

faktor anak bukan faktor mutlak untuk 

terwujudnya suatu keluarga. Suatu kebetulan 

tidak dikaruniai anak, tetap mempunyai status 

sebagai keluarga. Atau dengan kata lain keluarga 

itu tetap berhak dirinya sebagai keluarga.
16

 

Syaiful Bahri Djamarah menyatakan 

bahwa keluarga adalah sebuah institusi  

pendidikan yang utama dan bersifat kodrati. 

                                                           
15

 Mufidah, Psikologi Keluarga Islam (Malang: UIN-Maliki 

Press, 2013), 33. 
16

 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 

1991), 239. 
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Sebagai komunitas masyarakat terkecil, keluarga 

memiliki arti penting dan strategis dalam 

pembangunan komunitas masyarakat yang lebih 

luas. Oleh karena itu, kehidupan keluarga yang 

harmonis perlu dibangun di atas dasar sistem 

interaksi yang kondusif sehingga pendidikan 

dapat berlangsung dengan baik. Pendidikan dasar 

yang baik harus diberikan kepada anggota 

keluarga sedini mungkin dalam upaya 

memerankan fungsi pendidikan dalam keluarga, 

yaitu menumbuhkembangkan potensi laten anak, 

sebagai wahana untuk mentransfer nilai-nilai dan 

sebagai agen transformasi kebudayaan.
17

 

Dari uraian di atas dapat dirumuskan 

beberapa kesimpulan tentang unsur pokok yang 

terkandung dalam pengertian keluarga: (1) 

keluarga selalu dimulai dengan perkawinan atau 

dengan penetapan pertalian kekeluargaan; (2) 

keluarga berada dalam batas-batas persetujuan 

masyarakat; (3) anggota keluarga dipersatukan 

oleh pertalian perkawinan, darah, dan adopsi 

sesuai dengan hukum dan adat yang berlaku; (4) 

anggota keluarga secara khas hidup secara 

bersama pada satu tempat tinggal yang sama; (5) 

interaksi dalam keluarga berpola pada norma-

                                                           
17

 Syaiful Bahri, Djamarah, Pola Komunikasi  Orang Tua & 

Anak Dalam Keluarga (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004), 3.  
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norma, peranan-peranan, dan posisi-posisi status 

yang ditetapkan oleh masyarakat; dan (6) dalam 

keluarga terjadi proses reproduksi dan edukasi.
18

 

c. Pengertian Keharmonisan Keluarga 

Jadi keharmonisan keluarga merupakan 

suatu keadaan keluarga yang utuh dan bahagia, 

serta didalamnya ada ikatan kekeluargaan yang 

memberikan rasa aman dan tentram bagi setiap 

anggotanya. Dalam keluarga harmonis terdapat 

hubungan yang baik antar anggota keluarga, yaitu 

hubungan antara orang tua (ayah-ibu), dan anak-

anaknya. Keluarga sebagai salah satu agent of 

change menjadi tempat penting bagi setiap 

anggota yang berada didalamnya.
19

 

d. Karakteristik Sikap dan Perlakuan Orang Tua 

yang Baik 

Sikap dan perlakuan orang tua yang baik 

adalah yang mempunyai karakteristik: 

1) Memberikan curahan kasih sayang yang 

ikhlas 

2) Bersikap respek/ menghargai pribadi anak 

3) Menerima anak sebagaimana biasanya 

                                                           
18

  Amirullah, Teori Pendidikan Karakter…, 47. 
19

 Nurfitri Handayani dan Nailul Fauziah, Hubungan 

Keharmonisan Keluarga dengan Kecerdasan Emosional pada Guru 

Bersertifikasi Sekolah Menengah atas Swasta Berakreditasi “A” 

wilayah semarang barat, Vol 5(2), 2016, 410. 
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4) Mau mendengar pendapat/keluhan anak 

5) Memaafkan kesalahan anak dan meminta 

maaf bila orang tua sendiri salah kepada 

anak; dan 

6) Meluruskan kesalahan anak dengan 

pertimbangan atau alasan-alasan yang tepat.
20

 

Orang tua hendaknya memelihara 

hubungan yang harmonis antara anggota keluarga 

(ayah dengan ibu, orang tua dengan anak, dan 

anak dengan anak). Hubungan yang harmonis, 

penuh pengertian dan kasih sayang akan 

membuahkan perkembangan perilaku anak yang 

baik. Sedangkan yang tidak harmonis, seperti 

sering terjadi pertentangan/perselisihan, akan 

mempengaruhi perkembangan pribadi anak yang 

tidak baik, seperti keras kepala, pembohong, 

kurang mempedulikan norma-norma yang berlaku 

dan berkembang dalam dirinya sikap bermusuhan 

kepada orang lain.
21

 

Suasana damai dan penuh kasih sayang 

dalam keluarga, contoh-contoh nyata berupa sikap 

saling menghargai satu sama lain, ketekunan dan 

keuletan menghadapi kesulitan, sikap disiplin dan 

penuh semangat, tidak mudah putus asa, lebih 

                                                           
20

 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 139. 
21
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banyak tersenyum daripada cemberut, semua ini 

memungkinkan anak mengembangkan 

kemampuan yang berhubungan dengan 

kecerdasan kognitif, kecerdasan emosional 

maupun kecerdasan moralnya.
22

 

Menurut Stinnet & Defrain yang dikutip 

oleh Triantoro 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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 Iskandar, Psikologi Pendidikan (Sebuah Orientasi Baru) 

(Jakarta: Referensi, 2012), 62.  
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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. Melalui cerita-cerita yang 

membimbing anak untuk memahami aspek 

spiritual religius dalam hidupnya. 

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. 
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5) Masing-masing anggota keluarga merasa 

memiliki keterikatan yang kuat sebagai suatu 

kelompok. Dimana ikatan kelompok ini harus 

bersifat erat dan kohesif. 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. 

6) 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. Akibatnya anak kehilangan 

kepercayaan terhadap orang tuanya sehingga 

pengaruh orang tua dalam membimbing 

anaknya menjadi lemah.
23

 

Sedangkan karakteristik dari keluarga 

yang tidak harmonis (kurang baik) menurut 
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 Triantoro, Safaria, Spiritual Intellegence Metode 

Pengembangan Kecerdasan Spiritual Anak (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2007), 48 - 51. 
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Rutter yang dikutip dalam buku Triantoro 

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 

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. 

4) Kurang atau putus komunikasi diantara 

anggota keluarga terutama ayah dan ibu. 

5) Sikap egosentrisme. Yaitu sifat yang 

menjadikan dirinya pusat perhatian yang 

diusahakan oleh seseorang dengan segala 

cara. Pada orang yang seperti ini, orang lain 
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tidaklah penting. Dia mementingkan dirinya 

sendiri, dan bagaimana menarik pihak lain 

mengikutinya minimal memperhatikannya. 

6) Jauh dari agama. Segala sesuatu keburukan 

perilaku manusia disebabkan karena dia 

jauh dari agama yaitu dienul Islam. Sebab 

Islam mengajarkan agar manusia berbuat 

baik dan mencegah orang berbuat munkar 

dan keji.
24

 

 

2. Kepribadian 

a. Pengertian Kepribadian 

Kepribadian merupakan terjemahan dari 

bahasa Inggris personality. Kata personality 

sendiri berasal dari bahasa Latin persona yang 

berarti topeng yang digunakan oleh para aktor 

dalam suatu permainan atau pertunjukan. Di sini 

para aktor menyembunyikan kepribadiannya yang 

asli, dan menampilkan dirinya sesuai dengan 

topeng yang digunakannya.
25

 Kepribadian  adalah 

karakteristik-karakteristik dari manusia yang 

berperan bagi pola-pola pengalaman dan perilaku 

yang konsisten.
26

 Saefullah menyatakan bahwa 
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 Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, Teori Kepribadian…, 3. 
26

 Daniel Cervone dan Lawrence A. Pervin, Kepribadian Teori 

dan Penelitian (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 41. 
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kepribadian adalah segala corak kebiasaan 

manusia yang terhimpun dalam dirinya yang 

digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri 

terhadap segala rangsangan, baik yang datang dari 

dalam diri maupun lingkungannya, sehingga 

corak dan kebiasaan itu menjadi satu kesatuan 

fungsional yang khas untuk manusia. Dari 

pengertian tersebut, kepribadian seseorang jelas 

sangat berpengaruh terhadap perilaku sehari-

harinya.
27

 

Adapun pengertian kepribadian menurut 

Ujam Jaenudin Kepribadian adalah gambaran cara 

seseorang bertingkah laku terhadap lingkungan 

sekitarnya, yang terlihat dari kebiasaan berpikir, 

sikap dan minat, serta pandangan hidupnya yang 

khas untuk mempunyai keajegan. Karena dalam 

kehidupan manusia sebagai individu ataupun 

makhluk sosial, kepribadian senantiasa 

mengalami warna-warni kehidupan. Ada kalanya 

senang, tenteram, dan gembira. Akan tetapi, 

pengalaman hidup membuktikan bahwa manusia 

juga kadang-kadang mengalami hal-hal yang 

pahit, gelisah, frustasi, dan sebagainya. Ini 
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 Saefullah, Psikologi Perkembangan dan Pendidikan 

(Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2012), 325. 
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menunjukkan bahwa manusia senantiasa 

mengalami dinamika kehidupan.
28

 

Definisi kepribadian menurut para ahli 

yaitu: 

1) Hall dan Lindzey sebagaimana dikutip oleh 

Syamsu Yusuf mengemukakan bahwa secara 

populer, kepribadian dapat diartikan sebagai: 

a) Ketrampilan atau kecakapan sosial 

(sosial skill), dan 

b) Kesan yang paling menonjol, yang 

ditunjukan seseorang terhadap orang lain 

(seperti seseorang yang dikesankan 

sebagai orang yang agresif atau 

pendiam).  

2) Woodworth sebagaimana dikutip oleh 

Syamsu Yusuf mengemukakan bahwa 

kepribadian merupakan ”kualitas tingkah 

laku total individu”. 

3) Dashiel sebagaimana dikutip oleh Syamsu 

Yusuf mengartikannya sebagai ”gambaran 

total tentang tingkah laku yang 

terorganisasi”. 

4) Derlega, Winstead & Jones sebagaimana 

dikutip oleh Syamsu Yusuf mengartikannya 
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 Ujam Jaenudin, Psikologi Kepribadian (Bandung: CV 

PUSTAKA SETIA, 2012), 29.  
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sebagai ”sistem yang relatif stabil mengenai 

karakteristik individu yang bersifat internal, 

yang berkontribusi terhadap pikiran, 

perasaan, dan tingkah laku yang konsisten”.
29

 

Berdasarkan pengertian teori dan 

kepribadian di atas, maka istilah teori kepribadian 

dapat diartikan sebagai ”seperangkat asumsi 

tentang kualitas tingkah laku manusia beserta 

definisi empirisnya”. Mengenai asumsi ini dapat 

diberikan contoh, misalnya semua tingkah laku 

dilatarbelakangi oleh motivasi. 

b. Tipe-tipe Kepribadian 

Menurut Jung Tipe yang dikutip oleh 

Baharuddin kepribadian manusia itu dapat dibagi 

menjadi dua golongan besar, yaitu: 

1) Tipe extrovert, orang-orang yang perhatiannya 

lebih diarahkan ke luar dirinya, kepada orang 

lain, kepada masyarakat. 

2) Tipe introvert, orang yang perhatiannya 

mengarah kepada dirinya, kepada ”Aku”nya.
30

 

Orang yang tergolong tipe extrovert 

mempunyai sifat-sifat: berhati terbuka, lancar dan 

pergaulan, ramah, penggembara, kontak dengan 
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  Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, Teori Kepribadian…, 

3-4.  
30

  Baharuddin, Psikologi Pendidikan (Jogjakarta: AR-RUZZ 

MEDIA, 2017), 204. 
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lingkungan besar sekali. Mereka mudah 

memengaruhi dan mudah pula dipengaruhi oleh 

lingkungannya. Adapun orang-orang yang 

tergolong tipe introvert memiliki sifat-sifat: 

kurang pandai bergaul, pendiam, sukar diselami 

batinnya, suka menyendiri, bahkan sering takut 

kepada orang.
31

 

Menurut Crow and Crow yang dikutip 

oleh Baharuddin menguraikan secara terperinci 

lagi mengenai sifat-sifat dari kedua golongan tipe 

tersebut, sebagai berikut: 

1) Tipe extrovert 

a) Lancar/lincah dalam berbicara. 

b) Bebas dari kekhawatiran atau kecemasan. 

c) Tidak lekas malu dan tidak cengeng. 

d) Umumnya bersifat konservatif. 

e) Mempunyai minat pada atletik. 

f)  Dipengaruhi oleh data obyektif. 

g) Ramah dan suka berteman. 

h) Suka bekerja sama dengan orang lain. 

i)  Kurang memedulikan penderitaan dan milik 

sendiri. 

                                                           
31
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j)  Mudah menyesuaikan diri dan luwes 

(fleksibel). 

2) Tipe introvert 

a) Lebih lancar menulis dari pada bicara. 

b) Cenderung sering diliputi kekhawatiran. 

c) Lekas malu dan cengeng. 

d) Cenderung bersifat radikal. 

e) Suka membaca buku-buku dan majalah. 

f)  Lebih dipengaruhi oleh perasaan-perasaan 

subyektif. 

g) Agak tertutup jiwanya. 

h) Menyukai bekerja sendiri. 

i)  Sangat menjaga/berhati-hati terhadap 

penderitaan dan miliknya. 

j)  Sukar menyesuaikan diri dan kaku dalam 

pergaulan.
32

 

c. Karakteristik Kepribadian 

Dalam upaya memenuhi kebutuhan atau 

memecahkan masalah yang dihadapi, ternyata 

tidak semua individu mampu menampikannya 

secara wajar, normal atau sehat (welladjustment); 

di antara mereka banyak juga yang mengalami 

tidak sehat (maladjustment). 
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Syamsu Yusuf mengemukakan bahwa 

penyesuaian yang sehat atau kepribadian yang 

sehat (healthy personality) ditandai dengan 

karakteristik sebagai berikut: 

1) Mampu menilai diri secara realistik. Individu 

yang kepribadiannya sehat mampu menilai 

diri apa adanya, baik kelebihan maupun 

kelemahannya menyangkut fisik (postur 

tubuh, wajah, keutuhan, dan kesehatan) dan 

kemampuan (kecerdasan dan keterampilan). 

2) Mampu menilai situasi secara realistik. 

individu dapat menghadapi situasi atau 

kondisi kehidupan yang dialaminya secara 

realistik dan mau menerimanya secara wajar. 

3) Mampu menilai prestasi yang diperoleh 

secara realistik. Individu dapat menilai 

prestasinya (keberhasilan yang diperolehnya) 

secara realistik dan mereaksinya secara 

rasional. 

4) Menerima tanggung jawab. Individu yang 

sehat adalah individu yang bertanggung 

jawab. dia mempunyai keyakinan terhadap 

kemampuannya untuk mengatasi masalah-

masalah kehidupan yang dihadapinya. 

5) Kemandirian. Individu memiliki sifat mandiri 

dalam cara berpikir dan bertindak, baik 

mengambil keputusan, mengarahkan, dan 
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mengembangkan diri serta menyesuaikan diri 

dengan norma yang berlaku di 

lingkungannya. 

6) Dapat mengontrol emosi. Individu merasa 

nyaman dengan emosinya. Dia dapat 

menghadapi situasi frustasi, depresi, atau 

stress secara positif atau konstruktif, tidak 

destruktif (merusak). 

7) Berorientasi tujuan. Setiap orang mempunyai 

tujuan yang ingin dicapainya. Individu yang 

sehat kepribadiannya dapat merumuskan 

tujuannya berdasarkan pertimbangan secara 

matang, tidak atas dasar paksaan dari luar. 

8) Berorientasi keluar. Individu yang sehat 

mempunyai orientasi keluar (ekstrovert). Dia 

bersifat respek (hormat), empati terhadap 

orang lain, mempunyai kepedulian terhadap 

situasi, atau masalah-masalah lingkungannya 

dan bersifat fleksibel dalam berpikir. 

9) Penerimaan sosial. Individu dinilai positif 

oleh orang lain, mau berpartisipasi aktif 

dalam kegiatan sosial, dan memiliki sikap 

bersahabat dalam berhubungan dengan orang 

lain. 

10) Memiliki filsafat hidup. Dia mengarahkan 

hidupnya berdasarkan filsafat hidup 
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11) Berbahagia.
33

 

Adapun kepribadian yang tidak sehat itu 

ditandai karakteristik seperti berikut: 

1) Mudah marah (tersinggung). 

2) Menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. 

3) Sering merasa tertekan (stress atau depresi). 

4) Bersikap kejam atau senang mengganggu 

orang lain yang usianya lebih muda atau 

terhadap binatang (hewan). 

5) Ketidakmampuan untuk menghindar dari 

perilaku menyimpang  meskipun sudah 

diperingati atau dihukum. 

6) Mempunyai kebiasaan berbohong. 

7) Hiperaktif. 

8) Bersikap memusuhi semua bentuk otoritas. 

9) Senang mengkritik/mencemooh orang lain. 

10) Sulit tidur. 

11) Kurang memiliki rasa tanggung jawab. 

12) Sering mengalami pusing kepala. 

13) Bersikap pesimis dalam menghadapi 

kehidupan. 
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14) Kurang bergairah dalam menjalani 

kehidupan.
34

 

d. Aspek-aspek Kepribadian 

Para ahli psikologi memberikan 

penekanan bahwa yang dipelajari oleh psikologi 

bukanlah jiwa, tetapi tingkah laku manusia, baik 

perilaku yang kelihatan maupun tidak kelihatan. 

Tingkah laku manusia dianalisis ke dalam 

tiga aspek, yaitu: 

1) Aspek kognitif (pengenalan), yaitu pemikiran, 

ingatan, hayalan, daya bayang, inisiatif, 

kreatifitas, pengataman, dan pengindraan. 

Fungsi aspek kognitif adalah menunjukkan 

jalan, mengarahkan, dan mengendalikan 

tingkah laku. 

2) Aspek afektif, yaitu bagian kejiwaan yang 

berhubungan dengan kehidupan alam perasaan 

atau emosi, sedangkan hasrat, kehendak, 

kemauan, keinginan, kebutuhan, dorongan, dan 

elemen motivasi lainnya disebut aspek kognitif 

atau psikomotorik (kecenderungan atau niat 

tindak) yang tidak dapat dipisahkan dengan 

aspek afektif. Kedua aspek itu sering disebut 

aspek finalis yang berfungsi sebagai energi 

                                                           
34
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atau tenaga mental yang menyebabkan 

manusia bertingkah laku. 

3) Aspek motorik, yaitu berfungsi sebagai 

pelaksana tingkah laku manusia seperti 

perbuatan dan gerakan jasmaniah lainnya.
35

 

e. Fungsi Kepribadian 

Menurut Hanna Djumhana Bastaman yang 

dikutip oleh Iwan mengemukakan beberapa 

fungsi kepribadian yang harus diketahuindan 

dipahami, di antaranya: 

1) Fungsi pemahaman, memahami kepribadian 

apa adanya dan bagaimana seharusnya 

memberikan penjelasan yang benar, masuk 

akal dan ilmiah-qurani mengetahui tingkah 

laku manusia. 

2) Fungsi pengendalian, memberi arah yang 

efektif dan efisien untuk berbagai tingkah 

laku manusia, serta memanfaatkan temuan-

temuan ilmiah-qurani secara benar untuk 

meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. 

3) Fungsi peramalan, memberi gambaran 

mengenai kondisi tingkah laku manusia di 

masa mendatang (termasuknkehidupan 

setelah mati dan akhirat kelak) serta 
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 Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, Psikologi Perkembangan 
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memperkirakan hal-hal yang akan terjadi 

pada waktu periode tertentu. 

4) Fungsi pendidikan, meningkatkan kualitas 

perilaku manusia, menunjukkan tingkah laku 

yang benar dan memberi arahan bagaimana 

mengubah tingkah laku yang salah menjadi 

benar, sehingga membentuk kepribadian yang 

sempurna dan paripurna/menyeluruh.
36

 

 

f. Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Kepribadian 

Kepribadian dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, baik hereditas (pembawaan) maupun 

lingkungan (seperti: fisik, sosial, kebudayaan, 

spiritual). 

1) Fisik. Faktor fisik yang dipandang 

mempengaruhi perkembangan kepribadian 

adalah postur tubuh (langsing, gemuk, pendek, 

atau tinggi), kecantikan (cantik atau tidak 

cantik), kesehatan (sehat atau sakit-sakitan), 

keutuhan tubuh (utuh atau cacat), dan 

keberfungsian organ tubuh. 

                                                           
36
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2) Intelegensi. Tingkat intelegensi individu dapat 

mempengaruhi perkembangan kepribadiannya. 

Individu yang intelegensinya tinggi atau 

normal biasa mampu menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya secara wajar, 

sedangkan yang rendah biasanya sering 

mengalami hambatan atau kendala dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya.  

3) Keluarga. Suasana atau iklim keluarga sangat 

penting bagi perkembangan kepribadian anak. 

Seorang anak yang dibesarkan dalam 

lingkungan keluarga yang harmonis dan 

agamis; dalam arti, orang tua memberikan 

curahan kasih sayang, perhatian serta 

bimbingan dalam kehidupan berkeluarga, 

maka perkembangan kepribadian anak tersebut 

cenderung positif. Adapun anak yang 

dikembangkan dalam lingkungan keluarga 

yang broken home, kurang harmonis, orang tua 

bersikap keras terhadap anak atau tidak 

memperhatikan nilai-nilai agama dalam 

keluarga, maka perkembangan kepribadiannya 

cenderung akan mengalami distorsi atau 

mengalami kelainan dalam penyesuaian 

dirinya (maladjustment).
37
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3. Keterkaitan  Keharmonisan Keluarga dan 

Kepribadian Siswa. 

Kepribadian tumbuh dan berkembang 

sepanjang hidup manusia, terutama sejak lahir 

sampai masa remaja yang selalu berada di 

lingkungan keluarga, diasuh oleh orang tua, dan 

bergaul dengan anggota keluarga lainnya. Setiap hari 

berada di rumah dan hanya beberapa jam saja yang 

berada di sekolah atau tempat lainnya di luar rumah. 

Karena itu dapat dipahami cukup besar pengaruh dan 

peranan keluarga serta orang tua dalam 

membentuk/menempa pribadi seorang anak.
38

 

Dalam suatu keluarga, orang tua yang 

mengetahui kepribadian anggota-anggota 

keluarganya, seperti suami atau istri dan anak-

anaknya; maka akan dapat diciptakan suatu 

kebahagiaan dalam keluarga. Misalnya orang tua 

mengetahui kepribadian anak-anaknya, seperti sifat, 

bakat, dan kegemaran atau hobi akan dapat 

mengarahkan atau memberikan bimbingan yang 

sesuai dengan kepribadian dirinya. Dengan 

demikian, di dalam keluarga terhindar dari hal-hal 
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yang tidak menyenangkan sehingga kan ditemukan 

kunci kebahagiaan keluarga.
39

  

Keluarga dipandang sebagai penentu utama 

pembentukan kepribadian anak, alasannya adalah (1) 

keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang 

menjadi pusat identifikasi anak, (2) anak banyak 

menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga, dan 

(3) para anggota keluarga merupakan ”signifikan 

people” bagi pembentukan kepribadian anak.
40

 

Di samping itu, keluarga juga dipandang 

sebagai lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan 

insani (manusiawi), terutama bagi pengembangan 

kepribadiannya dan pengembangan ras manusia. 

Melalui perlakuan dan perawatan yang baik dari 

orang tua. Anak dapat memenuhi kebutuhannya, 

baik kebutuhan fisik-biologis, maupun kebutuhan 

sosio-psikologisnya. Apabila anak dapat memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan dasarnya, maka anak 

cenderung berkembang menjadi seorang pribadi 

yang sehat.
41

 

Perlakuan orang tua yang penuh kasih sayang 

dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan yang 
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diberikan kepada anak, baik nilai agama maupun 

nilai sosial budaya merupakan faktor yang kondusif 

untuk mempersiapkan anak menjadi  pribadi dan 

warga masyarakat yang sehat dan produktif.
42

 

Suasana keluarga sangat penting bagi 

perkembangan kepribadian anak. Seorang anak yang 

dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang 

harmonis dan agamis, yaitu yang memberikan 

curahan kasih sayang, perhatian, dan bimbingan 

dalam bidang agama, maka perkembangan 

kepribadian anak tersebut cenderung positif, sehat 

(welladjustment). Sedangkan anak yang 

dikembangkan dalam lingkungan keluarga yang 

broken home, kurang harmonis, orang tua bersikap 

keras kepada anak, atau tidak memperhatikan nilai-

nilai agama, maka perkembangan kepribadiannya 

cenderung mengalami distorsi atau mengalami 

kelainan dalam penyesuaian dirinya 

(maladjustment). 

Adapun lingkungan sekolah dapat 

mempengaruhi kepribadian anak. Faktor-faktor yang 

dipandang berpengaruh itu diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Iklim emosional kelas.  
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Kelas yang iklim emosinya sehat (guru bersikap 

ramah, dan respek terhadap siswa) memberikan 

dampak yang positif bagi perkembangan psikis 

anak, seperti merasa nyaman, bahagia, mau 

bekerja sama, termotivasi untuk belajar, dan mau 

menaati peraturan. 

b. Sikap dan Perilaku Guru. 

Sikap dan perilaku ini tercermin daam 

hubungannya dengan siswa (relationship between 

teacher and student). Hubungan guru dengan 

siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-

faktor itu diantaranya: 

1) Stereotype budaya terhadap guru (pribadi dan 

profesi), positif atau negatif. 

2) Sikap guru terhadap siswa 

3) Metode mengajar 

4) Penegakkan disiplin dalam kelas 

5) Penyesuaian pribadi guru (personal 

adjustment of he teacher).
43

 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di 

atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini 

adalah: 
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1. Jika  keharmonisan keluarga baik, maka kepribadian 

siswa akan baik.  

2. Jika keharmonisan keluarga kurang baik, maka 

kepribadian siswa akan kurang baik. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap permasalahan pendidikan yang secara teoritis 

dianggap paling tinggi dan paling memungkinkan 

tingkat kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis teori 

yang telah penulis sampaikan di atas, maka hipotesis 

alternatif (Ha) sebagai berikut: 

Ha :  Ada korelasi yang positif antara keharmonisan 

keluarga dengan kepribadian siswa di SD Negeri 

3 Jatigunung Tulakan Pacitan  Tahun Pelajaran 

2018/2019. 
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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah mencatat 

perencanaan dari cara berpikir dan merancang suatu 

strategi untuk menemukan sesuatu. Adapun variabel 

pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel yang 

digunakan adalah variabel bebas (independen) yaitu 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat), dan variabel terikat (dependen) yaitu 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas. 

Variabel independen (bebas) adalah 

keharmonisan keluarga. Untuk mempermudah peneliti 

dalam mengolah dan menganalisis data maka dalam 

variabel independen menggunakan simbol X yang 

mewakili keharmonisan keluarga, Sedangkan variabel 

dependen (terikat) adalah kepribadian siswa yang ditulis 

sebagai variabel Y. 

 

 

42 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi diartikan sebagai keseluruhan objek 

penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, 

hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, 

atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang 

memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu 

penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
44

 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang memiliki kualitas dan 

karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 

kesimpulannya.
45

 

Dalam penelitian ini populasinya mencakup 

seluruh siswa di SD Negeri 3 Jatigunung Tulakan 

Pacitan dengan jumlah populasi  yang dijadikan 

objek penelitian adalah 45 siswa. 

2. Sampel 

Adapun teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

nonprobability sampling, yakni pengambilan sampel 

yang tidak memberi peluang atau kesempatan bagi 

setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 
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menjadi sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah 

populasi relatif kecil, kurang dari 50 orang, atau 

penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan 

kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel 

jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi 

dijadikan sampel. 

Kemudian karena subyeknya kurang dari 50 

orang, maka sampel pada penelitian ini adalah yaitu 

38 siswa di SD Negeri 3 Jatigunung Tulakan Pacitan 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Data merupakan hasil pengamatan maupun 

pencatatan-pencatatan terhadap suatu objek penelitian 

tersebut berlangsung, baik yang berupa angka atau 

fakta. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Data tentang keharmonisan keluarga pada siswa di 

SD Negeri 3 Jatigunung Tulakan Pacitan yang 

diambil dari kuesioner. 

2. Data tentang kepribadian siswa pada siswa di SD 

Negeri 3 Jatigunung Tulakan Pacitan yang diambil 

dari kuesioner. 
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Tabel 3.1 

Instrumen Pengumpulan Data 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian  

Indikator No Item Ket. 

Sebelum  Sesudah  

Korelasi 

Keharmonisan 

Keluarga 

dengan 

Kepribadian 

Siswa di SD  

Negeri 3 

Jatigunung 

Tulakan 

Pacitan Tahun 

Pelajaran 

2018/2019 

Variabel 

Independen 

(X1 ): 

Keharmonisa

n Keluarga 

X1: 

1. Kehidupan 

beragama yang 

baik di dalam 

keluarga. 

 

 

 

2. Mempunyai 

waktu bersama 

antar sesama 

anggota 

keluarga 

3. Mempunyai 

komunikasi 

yang hangat, 

terbuka dan 

intim antar 

anggota 

keluarga. 

 

4. Saling 

menghargai 

antar sesama 

anggota 

keluarga 

 

 

 

5. Masing-

masing 

anggota 

keluarga 

merasa 

 

1 

2 

3 

4 

18 

19 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

13 

14 

15 

16 

20 

 

 

21 

22 

23 

 

 

 

17 

24 

25 

 

- 

1 

2 

3 

4 

5 

- 

6 

7 

8 

- 

 - 

- 

- 

- 

9 

- 

- 

10 

 

- 

- 

11 

 

 

  - 

12 

13 

 

Drop 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Drop 

Valid 

Valid 

 

Valid 

Drop 

Drop 

Drop 

Drop 

 

Drop 

Valid 

Drop 

Drop 

Valid 

 

Drop 

Drop 

Valid 

 

 

Drop 

Valid 

Valid  
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memiliki 

keterikatan 

yang kuat 

sebagai suatu 

kelompok. 

6. Bila terjadi 

permasalahan, 

diselesaikan 

secara efektif 

dan konstruktif 

 Variabel 

Dependen 

(Y): 

Kepribadian 

Anak 

 

(Y): 

1. Kepribadian 

yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kepribadian 

yang tidak 

baik 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 

- 

1 

- 

2 

- 

- 

3 

4 

5 

- 

- 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

- 

15 

16 

- 

- 

 

Drop 

Valid 

Drop 

Valid 

Drop 

Drop 

Valid 

Valid 

Valid 

Drop 

Drop 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Drop 

Valid 

Valid 

Drop 

Drop 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Angket (Kuesioner) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner 

dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup 

atau terbuka, dapat diberikan kepada responden 

secara langsung atau dikirim melalui pos, atau 

internet.
46

 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah angket tertutup, yaitu angket yang telah 

dilengkapi dengan pilihan jawaban sehingga siswa 

hanya memberi tanda pada jawaban yang telah 

dipilih. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis 

angket, yaitu angket untuk memperoleh data tentang 

keharmonisan keluarga, dan kepribadian siswa di SD 

Negeri 3 Jatigunung Tulakan Pacitan. Angket ini 

berisi butir-butir pernyataan yang berhubungan erat 

dengan masalah penelitian untuk diberi tanggapan 

oleh subyek penelitian. 
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Adapun pelaksanaannya, angket diberikan 

kepada responden agar mereka mengisi sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya. Skala yang 

digunakan adalah skala Likert yaitu skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok tentang 

fenomena sosial. Dalam penelitian ini, fenomena 

sosial telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, 

yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. 

Dengan skala Likert, maka variabel yang akan 

diukur dijabarkan menjadi variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrument yang dapat berupa 

pertanyaan atau pernyataan. 

Jawaban setiap item instrumen yang 

menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari 

sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat 

berupa kata-kata dan untuk keperluan analisis 

kuantitatif, dan jawaban itu dapat diberi skor sebagai 

berikut.
47

 

Tabel 3.2 

Skor Jawaban Angket 

 

 Positif Negatif 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 
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Kadang-kadang 2 3 

Tidak pernah 1 4 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses pengolahan, 

penyajian, interpretasi dan analisis data yang diperoleh 

dari lapangan dengan tujuan agar data yang disajikan 

mempunyai makna, sehingga pembaca dapat 

mengetahui hasil penelitian kita.
48

 Dalam penelitian 

kuantitatif, teknik analisis data merupakan kegiatan 

setelah data dari seluruh responden atau sumber data 

lain terkumpul yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk 

menguji hipotesis yang telah diajukan. 

Karena data penelitian adalah data kuantitatif, 

maka teknik analisis data menggunakan statistik. 

Adapun analisis data dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

a. Pra Penelitian 

a. Uji Validitas Data 

Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkatan-tingkatan kevalidan 

atau keshahihan. Sebuah instrumen dikatakan 

valid apabila dapat mengungkapkan data dari 

variabel yang diteliti secara tepat.
49

  Di dalam 
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uji validitas dan reliabilitas instrument 

penelitian, peneliti membuat angket sebanyak  

25 item yang terdapat pada lampiran 1. 

Mengambil sampel sebanyak 45 responden. 

Dari hasil penghitungan validitas instrument 

keharmonisan keluarga terdapat 25 item soal, 

yang valid ada 10 item soal.  

Dalam menentukan butir instrument itu 

valid atau tidak, dapat diketahui dengan cara 

mengkorelasikan antara skor butir dengan skor 

total. Bila korelasi item tersebut positif dan 

besarnya lebih dari 0.304, maka item tersebut 

dinyatakan valid. Hasil uji validitas dapat 

dilihat pada lampiran 2. 

Dari hasil perhitungan validitas item 

instrumen di atas dapat disimpulkan dalam 

tabel rekapitulasi di bawah ini: 

Tabel 3.3 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen  

Penelitian Keharmonisan Keluarga 

 

No Item “r” 

Hitung 

“r” Tabel Keterangan  

1 -0.0159 0.304 Drop  

2 0.3281 0.304 Valid 

3 0.5025 0.304 Valid 

4 0.4782 0.304 Valid 

5 0.1685 0.304 Drop  
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No Item “r” 

Hitung 

“r” Tabel Keterangan  

6 0.3944 0.304 Valid 

7 0.6302 0.304 Valid 

8 0.5732 0.304 Valid 

9 0.0113 0.304 Drop  

10 0.2415 0.304 Drop 

11 -0.2103 0.304 Drop 

12 0.0127 0.304 Drop 

13 -0.0723 0.304 Drop 

14 0.3905 0.304 Valid 

15 0.2773 0.304 Drop 

16 0.0869 0.304 Drop 

17 0.1697 0.304 Drop 

18 0.5484 0.304 Valid 

19 0.3618 0.304 Valid 

20 0.3312 0.304 Valid 

21 0.1018 0.304 Drop 

22 -0.0917 0.304 Drop 

23 0.4556 0.304 Valid 

24 0.574 0.304 Valid 

25 0.3754 0.304 Valid  

 

Di dalam pengujian validitas instuksi 

pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

rumus product moment, dengan rumus sebagai 

berikut:  
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Keterangan : 

rxy : Koefisien korelasi antara variabel X 

dan Y 

n  : Jumlah responden 

Ʃx : Jumlah seluruh nilai X 

Ʃy : Jumlah seluruh nilai Y 

Ʃxy : Jumlah hasil perkalian antara X dan 

Y
50

 

b. Uji Reliabilitas Data 

Reliabilitas menunjuk pada suatu 

pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut 

adalah baik. Reliabilitas menunjuk pada tingkat 

keterandalan sesuatu. Reliable artinya dapat 

dipercaya, jadi dapat diandalkan.
51

 

Adapun teknik yang digunakan untuk 

menganalisis reliabilitas instrumen ini adalah 

                                                           
50

 Retno Widyaningrum, Statistika, (Yogyakarta: Pustaka 

Felicha, 2015), 107. 
51

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik…, 178. 
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teknik belah dua yang dianalisis dengan rumus 

Spearman Brown di bawah ini: 

 
 

 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:  

Langkah 1 : Menyiapkan tabel perhitungan 

untuk analisis reliabilitas 

Langkah 2 : Menjumlahkan skor-skor dari 

item soal yang bernomor ganjil 

Langkah 3 : Menjumlahkan skor-skor dari 

item yang bernomor genap 

Langkah 4 : Menghitung koefisien korelasi 

product moment 

   

   

Keterangan :  

rxy =  Koefisien korelasi antara  variabel X 

dan variabel Y 

Σxy =  Jumlah perkalian antara variabel X 

dan variabel Y 

Σx
 

 =  Jumlah dari kuadrat nilai X 

Σy
 

=  Jumlah dari kuadrat nilai Y 
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(Σx)
2 

= Jumlah nilai X kemudian 

dikuadratkan 

(Σy)
2 

= Jumlah nilai Y kemudian 

dikuadratkan
52

 

Langkah 5 : menghitung koefisien 

reliabilitas dengan rumus 

 

 

Keterangan: 

ri :  reliabilitas instrument. 

rb :  korelasi product moment antara belahan 

ganjil dan genap.
53

 

Tabel perhitungan uji reliabilitas 

instrument keharmonisan keluarga yang 

terdapat pada lampiran 5 halaman… kemudian 

dimasukkan ke dalam rumus product moment 

antar belahan spearman brown. 

  rxy  =  

  =  

                                                           
52

 Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 

2015), 107. 
53

 Ibid., 180 – 181. 
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  =  

=  

=  

=   

= 0,33657559 (dibulatkan menjadi 0,337) 

 

  =  

  =  

  = 0,504113687 (dibulatkan menjadi 0,504) 

Reliabilitas : 0,504113687 

Jadi, r tabel = 0,304 (untuk n = 45, a = 5%) 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas 

maka dapat diketahui bahwa nilai reliabilitas 

instrument keharmonisan keluarga sebesar 

0.504. Pada rtabel taraf signifikansi 5% adalah 

sebesar 0.304, karena rhitung lebih dari rtabel yaitu 

0.504 > 0.304, maka instrument tersebut 

dinyatakan “reliable”. 

c. Uji Normalitas 

Uji normalitas menggunakan rumus 

Kolmogorof-Smirnov sehingga sifatnya 
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menyederhanakan, berikut ini rumus 

Kolmogorof-Smirnov : 






x
Z

  
d. Tahap Analisis Hasil Penelitian 

 Untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 

2 digunakan analisis statistik deskriptif dengan 

menghitung mean dan standart deviasi yang 

digunakan untuk menentukan kategori dengan 

rumus sebagai berikut: 

Rumus Mean: Mx=  dan My=  

Keterangan: 

Mx dan My =  Mean yang dicari. 

∑fx atau ∑fy = Jumlah dari hasil perkalian 

antara Midpoint masing-

masing. 

n = Number of cases.
54

 

Rumus Standart Deviasi (Data Tunggal) 

sebagai berikut:  

 

 
Keterangan: 

                                                           
54

 Retno Widyaningrum, Statistik…, 51. 
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SDx dan SDy  =  Standart Deviasi. 

∑  dan ∑  ² =  Jumlah perkalian 

frekuensi dengan 

deviasi yang telah 

dikuadratkan. 

X  =  X-Mx, dan Mx adalah 

mean. 

N  =  Jumlah data.
55

 

Setelah perhitungan mean dan standar 

deviasi ditemukan hasilnya, kemudian dibuat 

pengelompokkan dengan menggunakan rumus: 

- MX + 1. SD dikatakan tinggi. 

- Mx – 1. SD dikatakan rendah. 

- Diantara Mx + 1 sampai Mx – 1 dikatakan 

sedang.
 56

 

Adapun teknik analisis data yang 

digunakan untuk menjawab pengajuan hipotesis 

atau rumusan masalah ketiga adalah teknik 

korelasi product moment. Adapun teknik 

korelasi Product Moment yaitu secara 

operasional analisis data tersebut dilakukan 

melalui tahap: 

1. Menyusun hipotesis baik Ha dan Ho 

2. Menyiapkan tabel perhitungan  

                                                           
55

 Ibid., 94. 
56

 Anas Sudijono, Pengantar Statiska Pendidikan (Jakarta: Raja 

Grafindo, 2008), 175 – 176. 
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3. Menjumlahkan nilai variabel X 

4. Menjumlahkan nilai variabel Y 

5. Mengalikan masing-masing baris antara 

variabel X dan Y 

6. Mengkuadratkan nilai variabel X 

7. Mengkuadratkan nilai variabel Y 

8. Menghitung koefisien korelasi rxy 

 Rumus Korelasi Product Moment 

 
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.
57

 

9. Untuk intepretasinya, mencari derajad bebas 

(db atau df) dengan rumus db = n-r 

10. Setelah nilai db diketahui maka kita lihat 

nilai tabel “r” product moment. 

11. Membandingkan antara rxy dan rt 

12. Membuat kesimpulan 

13. Memberikan interpretasi koefisien 

korelasi.
58

 

                                                           
57

 Retno Widyaningrum, Statistik…, 107. 
58

 Ibid., 107-110. 
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14. Adapun pedoman untuk memberikan 

interpretasi koefisien korelasi adalah 

sebagai berikut: 
 



67 

 

 

Tabel 3.4 

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi  

Koefisien Korelasi 
 

Interval koefisien Tingkat Hubungan 

0.800 - 1.000 Sangat Kuat 

0.600 - 0.799 Kuat  

0.40 - 0.599 Cukup Kuat 

0.20 – 0.399 Rendah  

0.000 – 1.999 Sangat Rendah 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya SD Negeri 3 

Jatigunung Tulakan Pacitan 

SD Negeri 3  Jatigunung berdiri pada tanggal 

1 Juli 1971. Terletak di RT 2/RW 2 Dusun Krajan 

Kelurahan Jatigunung Kecamatan Tulakan 

Kabupaten Pacitan.Suatu ketika ada himbauan dari 

pemerintah untuk mendirikan SD di setiap desa. 

Kepala desa Jatigunung mendapat bantuan dari 

pemerintah untuk membangun gedung sekolah 

impress, tetapi tanahnya disediakan oleh desa. 

Kemudian ada tanah sawah yang berada di 

dusun Krajan cukup luas dan mudah dijangkau serta 

masyarakat setempat. Setelah jadi sekolah tersebut 

diberi nama SD Negeri 3 Jatigunung. 

 

2. Letak Geografis SD Negeri 3 Jatigunung Tulakan 

Pacitan 

Yang dimaksud  letak keadaan geografis 

dalam disini adalah tempat atau dimana lembaga 

pendidikan SD Negeri 3 Jatigunung Kecamatan 

Tulakan Kabupaten Pacitan berada, sekaligus 

lembaga tersebut menyelenggarakan proses belajar 

mengajar. 

60 
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SD Negeri 3 Jatigunung terletak di Dusun 

Krajan 1 Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. SD 

Negeri 3 Jatigunung ini terletak di tengah–tengah 

masyarakat dengan batas–batas wilayah sebagai 

berikut: 

1. Sebelah Utara       :  Sungai 

2. Sebelah Timur :  Perkebunan Penduduk 

3. Sebelah Selatan   :  Rumah Penduduk 

4. Sebelah Barat       :  Jalan Kampung Penduduk 

Ditinjau segi letaknya SD Negeri 3 

Jatigunung Kecamatan Kecamatan Tulakan 

Kabupaten Pacitan tidak terletak dipinggir jalan raya, 

akan tetapi masuk ke arah utara kurang lebih 100 m 

dari jalan raya Pacitan – Lorok . Bangunan gedung 

SD Negeri 3 Jatigunung Kecamatan Tulakan 

Kabupaten Pacitan dengan luas 2504 m2 yang 

merupakan tanah kas Desa Jatigunung yang 

diberikan kepada Instansi Pemerintah. 

 

3. Identitas SD Negeri 3 Jatigunung Tulakan 

Pacitan 

Nama Sekolah : SD NEGERI 3 

JATIGUNUNG 

NPSN :  20511516 

Jenjang Pendidikan :  SD  

Status Sekolah :  Negeri 

Alamat Sekolah :  Dsn. Krajan I 
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RT/RW :  2/2 

Kode Pos :  63571 

Kelurahan :  Jatigunung 

Kecamatan :  Tulakan 

Kabupaten/Kota :  Pacitan 

Provinsi :  Jawa Timur 

Negara :  Indonesia 

Posisi geografis : Lintang: -8.1728, Bujur: 

111.2449. 

 

4. Visi dan Misi SD Negeri 3 Jatigunung Tulakan 

Pacitan 

Pada hari senintanggal 7 Januari 2019,  kami 

yang bertanda tangan di bawah ini bertindak sebagai 

SD Negeri 3 Jatigunung, Kecamatan Tulakan, 

Kabupaten Pacitan, melalui forum musyawarah 

melakukan Penyusunan Visi, Misi Dan Tujuan 

Sekolah bertempat di SD Negeri 3 Jatigunung, 

Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan yang 

dihadiri oleh semua anggota Dewan Guru. 

Visi, Misi Dan Tujuan Sekolah, telah disusun 

sesuai dengan hasil musyawarah dengan penuh 

tanggung jawab serta tanpa ada tekanan dari pihak 

manapun.Adapun dari hasil musyawarah dalam 

penyusunan Visi, Misi dan Tujuan sekolah adalah 

sebagai berikut: 
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a. Visi 

Terwujudnya sekolah yang disiplin beribadah, 

berprestasi, berbudaya, dan berbudi pekerti. 

b. Misi  

1) Mengembangkan perilaku rajin beribadah 

dan berakhlak mulia secara santun disekolah 

dan di masyarakat. 

2) Mengembangkan mutululusan yang 

berwawasan pada kultur budaya masyarakat. 

3) Mengembangkan iklim Pembelajaran Aktif, 

Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan. 

4) Menyelenggarakan pendidikan dan 

pembelajaran yang berprinsip “Pendidikan 

untuk Semua”. 

5) Menyelenggarakan manajemen sekolah yang 

efektif, partisipatoris, transparan, dan 

akuntabel. 

c. Tujuan 

Sesuai dengan visi dan misi sekolah, maka 

secara operasional tujuan yang akan dicapai oleh 

SD Negeri 3 Jatigunung, Kecamatan Tulakan, 

Kabupaten Pacitan, pada tahun pelajaran 2018/ 

2019 meliputi: 

1) Mengamalkan ajaran agama dan budipekerti 

sebagai hasil proses pembelajaran dan 
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pengembangan diri yang relevan dengan 

tingkat kelas. 

2) Meningkatkan nilai rata-rata kelas Ujian 

Akhir Sekolah sebagai dasar untuk 

melanjutkan dan hidup di masyarakat. 

3) Meningkatkan mutu layanan proses 

pembelajaran yang aman, nyaman, kondusif, 

dan menyenangkan. 

4) Mengembangkan pendidikan yang bermutu 

dan menjadi penggerak masyarakat sekitar. 

5) Mengembangkan manajemen sekolah yang 

efektif, partisipatoris, transparan, dan 

akuntabel. 

 

5. Struktur Organisasi SD Negeri 3 Jatigunung 

Tulakan Pacitan 

SD Negeri 3 Jatigunung memiliki struktur 

organisasi yang di pimpin oleh Bapak Kepala 

Sekolah dan guru yang bertugas menurut keahlian 

masing-masing.Struktur organisasi secara rinci dapat 

dilihat di lampiran 19. 

 

6. Keadaan Guru, Tenaga Pendukung, 

Siswa,Sarana dan Prasarana SD Negeri 3 

Jatigunung Tulakan Pacitan. 

a. Keadaan Guru 



73 

 

 

Para guru di SD Negeri 3 Jatigunung tahun 

pelajaran 2018/2019 berjumlah 11 orang yakni 

terdiri dari 5 laki-laki dan 6 orang perempuan 

yang rata-rata memiliki jenjang pendidikan S1. 

b. Tenaga Pendukung 

Keadaan tenaga pendukung atau karyawan 

adalah berjumlah 2 orang yakni 1 orang penjaga 

sekolah dan 1 orang pengelola perpustakaan. 

c. Keadaan Siswa 

Siswa adalah mereka secara resmi menjadi siswa 

di SD Negeri 3 Jatigunung dan yang terdaftar 

dalam buku induk sekolah.Keadaan siswa saat 

peneliti melakukan penelitian pada tahun 

pelajaran 2018/2019.Berjumlah 106 siswa. 

Dengan rincian sebagai berikut: 
Tabel 4.1 

Keadaan Siswa 

 

Kelas  Siswa  Siswi  Jumlah  

1 6 5 11 

2 6 6 12 

3 7 11 18 

4 8 12 20 

5 10 13 23 

6 9 13 22 

Jumlah 46 60 106 

 

d. Sarana dan Prasarana 
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Sarana prasarana sangat berpengaruh guna 

terlaksananya belajar yang representatif, yang 

pada akhirnya dapat membantu output yang lebih 

baik. Adapun sarana prasarana yang tersedia di 

SD Negeri 3 Jatigunung yaitu kantor guru 

dilengkapi dengan meja dan kursi tamu, ruang 

kelas, perpustakaan, mushola, toilet, ruang musik 

dan lapangan voli.  

 

B. Deskripsi Data 

Dalam penelitian ini yang dijadikan obyek 

penelitian yaitu berjumlah 38 orang.Bab ini dijelaskan 

masing-masing variabel penelitian yaitu tentang 

keharmonisan keluarga dan kepribadian siswa 

diperlukan perhitungan statistik.Sedangkan rumus yang 

digunakan adalah memakai rumus Product 

Moment.Adapun hasil dari perhitungan dapat dilihat 

pada analisis data. 

1. Deskripsi Data tentang Keharmonisan Keluarga 

Siswa SD Negeri 3 Jatigunung Tulakan Pacitan 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Untuk mendapatkan data mengenai 

keharmonisan keluarga peneliti melakukan 

penyebaran angket yang telah diuji validitasnya 

terdapat pada lampiran8, terhadap responden yaitu 

siswa di SD Negeri 3 Jatigunung yang berjumlah 38 

orang. 
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Adapun skor jawaban keharmonisan keluarga 

siswa di SD Negeri 3 Jatigunung Tulakan pacitan 

tahun pelajaran 2018/2019 dapat dilihat pada 

lampiran 12 Halaman.. 

Dari lampiran tersebut terdapat jumlah skor 

seperti pada tabel berikut: 

 
Tabel 4.2 

Skor Keharmonisan Keluarga 

 

No  X Frekuensi 

1 38 3 

2 36 4 

3 35 13 

4 34 7 

5 33 6 

6 32 3 

7 30 2 

 Jumlah  38 

 

2. Deskripsi Data tentang Kepribadian Siswa SD 

Negeri 3 Jatigunung Tulakan Pacitan Tahun 

Pelajaran 2018/2019 

 Untuk mendapatkan data mengenai 

kepribadian siswa peneliti menggunakan metode 

angket langsung, yaitu angket dijawab oleh 

responden yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam 

penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah 
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siswa di SD Negeri 3 Jatigunung Tulakan pacitan 

tahun pelajaran 2018/2019 yang berjumlah 38 orang. 

Adapun hasil skor kepribadian siswa di 

SD Negeri 3 Jatigunung dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Data Hasil Kepribadian Siswa 

 

No  Y Frekuensi 

1 54 1 

2 53 2 

3 52 4 

4 51 4 

5 50 8 

6 49 8 

7 48 1 

8 47 2 

9 46 5 

10 45 2 

11 42 1 

 Jumlah  38 

 

C. Analisis Data tentang Keharmonisan Keluarga 

Dengan Kepribadian Siswa di SD Negeri 3 

Jatigunung Tulakan Pacitan 

Hasil pengumpulan data tentang keharmonisan 

keluarga dilakukan dengan menyebar angket yang 

berjumlah 10 butir soal valid dapat dilihat pada 

lampiran 7.Kemudian hasil pengumpulan data tentang 

kepribadian siswa juga dilakukan dengan menyebar 

angket yang berjumlah 15 butir soal valid dapat dilihat 

pada lampiran 9. 

Agar para pembaca dapat mengerti keadaan 

yang sebenarnya seperti dalam gambaran yang ada 

dalam skripsi ini, akan dijelaskan analisis di bawah ini: 
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1. Keharmonisan Keluarga Siswa di SD Negeri 3 

Jatigunung Tulakan Pacitan Tahun Pelajaran 

2018/2019 

Untuk mengetahui keharmonisan keluarga 

siswa, peneliti terlebih dahulu melakukan 

penyebaran angket ke 38 siswa di SD Negeri 3 

Jatigunung Tulakan Pacitan Tahun Pelajaran 

2018/2019. Setelah diketahui skor jawaban angket 

lalu mencari Mean(Mx) dan Standart Deviasi 

(SD)dari data yang sudah diperoleh.  

Berikut ini tabel perhitungan Mean(Mx) dan 

Standart Deviasi (SD): 

Tabel 4.4 

Perhitungan untuk mencari Mean (Mx) dan Standart 

Deviasi (SD) Keharmonisan Keluarga 

 

X f fx x =X-MX x² fx² 

38 3 114 3.66 1444 4332 

36 4 144 1.66 1296 5184 

35 13 455 0.66 1225 15925 

34 7 238 -0.34 1156 8092 

33 6 198 -1.34 1089 6534 

32 3 96 -2.34 1024 3072 

30 2 60 -4.34 900 1800 

Jml 38 1305  -2.38 8134  44939 
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Menghitung Mean dan Standart Deviasi  

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mencari Mean (rata-rata) dari variabel X 

 

b. Mencari Stardart deviasidari variabel X 

SDx =   

SDx =  

SDx =  

SDx =1.819954199 

Berdasarkan hasil di atas diketahui Mx = 

 dan SDx = 1.819954199 maka untuk 

menentukan keharmonisan keluarga baik, sedang, 

ataupun rendah, dibuat pengelompokan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Mx + 1.SDx = kategori baik 

Mx + 1.SDx = kategori rendah dan, 

Antara Mx + 1.SDx sampai Mx – 1.SDx = kategori 

sedang. 

Kemudian untuk mengetahui nilai Mx + 1.SD 

dan Mx + 1.SD maka dilakukan perhitungan sebagai 

berikut: 
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a. Mx + 1.SD  =34.3421053+1. 1.819954199 

= 34.3421053 + 1.819954199 

= 36.1620595 

= 36 (dibulatkan) 

b. Mx - 1.SD  =34.3421053- 1. 1.819954199 

= 34.3421053 - 1.819954199 

= 32.5221511 

= 33 (dibuatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor 36 

ke atas dikategorikan keharmonisan keluarga baik, 

skor 33 ke bawah dikategorikan rendah dan skor 

diantara 33 - 36 dikategorikan sedang. 

Tabel 4.5 

Kategori Skor Keharmonisan Keluarga 

 

No  Skor  Frekuensi Kategori 

1 Lebih dari 36 3 Baik 

2 33-36 30 Sedang 

3 Kurang dari 33 5 Rendah 

Jumlah    

 

Berdasarkan tingkatan tersebut dapat 

diketahui bahwa yang keharmonisan keluarga siswa 

di SD Negeri 3 Jatigunung Tulakan Pacitan dalam 

kategori baik dengan frekuensi sebanyak 3 

responden, dalam kategori sedang dengan frekuensi 

sebanyak 30, dan dalam kategori rendah sebanyak 5 

responden. Dengan demikian, secara umum dapat 
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dikatakan  bahwa keharmonisan keluarga siswa 

adalah sedang. 

2. Kepribadian Siswa di SD Negeri 3 Jatigunung 

Tulakan Pacitan Tahun Pelajaran 2018/2019 

Untuk mengetahui keharmonisan keluarga 

siswa, peneliti terlebih dahulu melakukan 

penyebaran angket ke 38 siswa di SD Negeri 3 

Jatigunung Tulakan Pacitan Tahun Pelajaran 

2018/2019. Setelah diketahui skor jawaban angket 

lalu mencari Mean (Mx) dan Standart Deviasi (SD) 

dari data yang sudah diperoleh.  

Berikut ini tabel perhitungan Mean (Mx) dan 

Standart Deviasi (SD): 
Tabel 4.6 

Perhitungan untuk mencari Mean (Mx) dan Standart 

Deviasi (SD) Kepribadian Siswa 

 

Y F 
fy 

y =Y-

MX y² fy² 

54 1 54 4.84 2916 2916 

53 2 106 3.84 2809 5618 

52 4 208 2.84 2704 10816 

51 4 204 1.84 2601 10404 

50 8 400 0.84 2500 20000 

49 8 392 -0.16 2401 19208 

48 1 48 -1.16 2304 2304 

47 2 94 -2.16 2209 4418 

46 5 230 -3.16 2116 10580 

45 2 90 -4.16 2025 4050 

42 1 42 -7.16 1764 1764 

Jumlah  38 1868  -3.76 26349  92078 
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Menghitung Mean dan Standart 

Deviasidengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mencari mean (rata-rata) dari variabel Y 

 

b. Mencari Standar Deviasi dari variabel Y 

SDy  =  

=  

=  

=  

Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui My 

= 49.1578947 dan SDy = 2.604842847maka untuk 

menentukan tingkat hasilbaik, sedang, ataupun 

rendah, dibuat pengelompokan dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

My + 1.SDy = kategori baik 

My + 1.SDy = kategori rendah dan, 

Antara My + 1.SDy sampai My – 1.SDy = kategori 

sedang. 

Kemudian untuk mengetahui nilai My + 1.SD 

dan My + 1.SD maka dilakukan perhitungan sebagai 

berikut: 

a. My + 1.SD  =49.1578947+1. 2.604842847 

= 49.1578947 + 2.604842847 

= 51.7627375 
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= 52 (dibulatkan) 

b. My - 1.SD  =49.1578947- 1. 2.604842847 

= 49.1578947 - 2.604842847 

= 46.5530519 

= 47 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa 

skor 52 ke atas dikategorikan pendidikan 

keluarga baik, skor 47 ke bawah dikategorikan 

rendah dan skor diantara 47 - 52 dikategorikan 

sedang. 

Tabel 4.7 

Kategori Skor Kepribadian Siswa 

 

No  Skor  Frekuensi Kategori 

1 Lebih dari 52 3 Baik 

2 47-52 27 Sedang 

3 Kurang dari 47 8 Rendah 

Jumlah  38  

 

Berdasarkan tingkatan tersebut dapat 

diketahui bahwa yang kepribadian siswa di SD 

Negeri 3 Jatigunung Tulakan Pacitan dalam 

kategori baik dengan frekuensi sebanyak 3 

responden, dalam kategori sedang dengan 

frekuensi sebanyak 27, dan dalam kategori 

rendah sebanyak 8 responden. Dengan 
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demikian, secara umum dapat dikatakan  bahwa 

kepribadian siswa adalah sedang. 

3. Analisis Data tentang Keharmonisan Keluarga 

dengan Kepribadian Siswa di SD Negeri 3 

Jatigunung Tulakan Pacitan. 

a. Uji Normalitas 

Sebelum menggunakan rumus statistik 

perlu mengetahui asumsi yang digunakan dalam 

penggunaan rumus. Dengan mengetahui asumsi 

dasar dalam penggunaan rumus nantinya, maka 

akan lebih bijak dalam penggunaan dan 

perhitungannya. Peneliti menggunakan uji 

asumsi/prasyarat agar dalam penggunaan rumus 

dan hasil yang didapatkan tidak menyimpang dari 

ketentuan yang berlaku.Oleh karena itu, perlu 

adanya uji normalitas di mana tujuan uji 

normalitas adalah mengetahui apakah data dari 

variabel yang diteliti itu normal atau tidak.Uji 

normalitas ini dilakukan dengan rumus 

Kolmogorof-Smirnov. Agar lebih jelas dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Normalitas Rumus Kolmogorov-Sminorv 

 

Variabel N Kriteria Pengujian 

Ho 

Keterangan 

a1 maksimum rtabel 

X  38 0.166916 0.288 Berdistribusi 
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normal 

Y 38 0.1856263 0.288 Berdistribusi 

normal 

Dari tabel di atas dapat diketahui a1 

maksimum untuk variabel X dan Y. Selanjutnya, 

dikonsultasikan kepada  rtabelnilai uji Kolmogorov-

Sminorv dengan taraf signifikan 5%. Dari 

konsultasi dengan rtabel diperoleh hasil bahwa 

masing-masing rtabel lebih besar dari padaa1 

maksimum.Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa masing-masing variabel X dan Y 

berdistribusi normal.Adapun hasil perhitungan uji 

normalitas dapat dilihat secara terperinci pada 

lampiran 13 dan 14. 

b. Analisis Korelasi 

Dalam menganalisis data tentang korelasi 

keharmonisan keluarga dengan kepribadian siswa 

di SD Negeri 3 Jatigunung Tulakan Pacitan, 

penulis menggunakan teknik perhitungan Product 

Moment dengan rumusan sebagai berikut: 

 
Keterangan : 

rxy :  Koefisien korelasi antara variabel X dan 

Y 

n :  Jumlah responden 

Ʃx :  Jumlah seluruh nilai X 
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Ʃy :  Jumlah seluruh nilai Y 

Ʃxy :  Jumlah hasil perkalian antara X dan Y 

Selanjutnya, dilakukan perhitungan. 

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut: 

Langkah  1 

 

 

Langkah 2 

Langkah 3 

 

Langkah 4 

 

Langkah 5 

 

Langkah 6 

Langkah 7 

 

Langkah 8 

 

Langkah 9 

Langkah 

10 

: 

 

 

: 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

: 

 

: 

 

: 

: 

Merumuskan hipotesa 

Ha: data berdistribusi tidak 

normal 

Ho: data berdistribusi normal 

Menyiapkantabel perhitungan 

Menjumlahkan nilai variabel X 

Menjumlahkan nilai variabel Y 

Mengalikan masing-masing baris 

antara variabel X dan Y 

Mengkuadratkan nilai variabel X 

Mengkuadratkan nilai variabel Y 

Menghitung koefisien korelasi 

rxy 

Untuk intepretasinya, mencari 

derajad bebas (db atau df) 

dengan rumus db = n-r 

Setelah nilai db diketahui maka 

kita lihat nilai tabel “r” product 

moment 

Membandingkan antara rxy dan rt 
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Membuat kesimpulan 

Memberikan interpretasi 

koefisien korelasi.
59

 

Berikut ini hasil dari rumus Product Moment: 

 

 =  

 =  

 =  

 =  

 =  

 = 0.415502 

 

 

D. Interpretasi 

Dalam penelitian ini, peneliti menguji dua hal 

yang menjadi pokok pembahasan, yaitu keharmonisan 

keluarga (X) dan kepribadian siswa (Y) serta hubungan 

antara keharmonisan keluarga dengan kepribadian 

siswa di SD Negeri 3 Jatigunung Tulakan Pacitan. 

Berdasarkan hasil angket keharmonisan 

keluarga yang telah disebar oleh peneliti kepada siswa 

sebanyak 38 responden, maka diketahui dalam kategori 

                                                           
59

Ibid., 107-110. 
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baik dengan frekuensi 3 responden, dalam kategori 

sedang dengan frekuensi sebanyak 30 responden, dan 

dalam kategori rendah sebanyak 5 responden. Dengan 

demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa 

keharmonisan keluarga siswa di SD Negeri 3 

Jatigunung Tulakan Pacitan adalah sedang, karena 

dinyatakan dalam kategori menunjukkan frekuensinya 

sebanyak 30 responden. 

Kemudian pada variabel kepribadian siswa 

diketahui dalam kategori baik dengan frekuensi 3 

responden, dalam kategori sedang dengan frekuensi 

sebanyak 27 responden, dan dalam kategori rendah 

dengan frekuensi sebanyak 8 responden. Dengan 

demikian, secara umum dapat dikatakan kepribadian 

siswa di SD Negeri 3 Jatigunung Tulakan Pacitan 

Tahun Pelajaran 2018/2019 dalam kategori sedang, 

karena dinyatakan dalam kategorisasi menunjukkan 

frekuensinya sebanyak 27 responden. 

Dalam pembahasan tentang keharmonisan 

keluarga dengan kepribadian siswa di SD Negeri 3 

Jatigunung Tulakan Pacitan. Berdasarkan hasil angka 

indeks korelasi Product Moment yang telah diketahui, 

maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

interpretasi untuk mengetahui kekuatan korelasi antara 

keharmonisan keluarga dengan kepribadian siswa di SD 

Negeri 3 Jatigunung Tulakan Pacitan. Analisis 
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interpretasinya yaitu mencari derajat bebas (db atau df) 

dengan rumus db = n – r. 

Setelah nilai Product Moment diketahui, 

untuk analisis interpretasinya penulis mencari dahulu db 

= n- r = 38-2 = 36, lalu dikonsultasikan dengan tabel 

nilai “r” product moment, pada db = 36. Pada taraf 

signifikansi 5%, r tabel = 0.288 maka ro >rtsehingga Ho 

ditolak/Ha diterima.  

Berdasarkan analisis data dengan statistik di 

atas ditemukan bahwa ro lebih besar dari pada rt. dengan 

demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

yakni Ha yang berbunyi “Ada korelasi yang positif 

antara keharmonisan keluarga dengan kepribadian 

siswa di SD Negeri 3 Jatigunung Tulakan Pacitan  

Tahun Pelajaran 2018/2019” diterima. 

Jadi dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa baik tidaknya keharmonisan keluarga siswa ada 

hubungannya dengan kepribadian siswa. Hubungan atau 

korelasi positif berarti hubungannya bersifat searah. 

Maksudnya adalah semakin baik keharmonisan 

keluarga, maka semakin baik pula kepribadian 

siswanya. Ini sesuai dengan teori yang mengatakan 

bahwa keharmonisan keluarga memiliki peranan yang 

sangat penting dalam membentuk kepribadian siswa. 



90 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian deskripsi dan analisis data 

dengan menggunakan teknik analisis statistik Product 

Moment dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Keharmonisan keluarga siswa di SD Negeri 3 

Jatigunung Tulakan Pacitan  Tahun Pelajaran 

2018/2019 tergolong sedang. Hal ini terbukti bahwa 

yang menyatakan keharmonisan keluarga siswa di SD 

Negeri 3 Jatigunung Tulakan Pacitan, dalam kategori 

baik dengan frekuensi 3 responden, dalam kategori 

sedang dengan frekuensi sebanyak 30 responden, dan 

dalam kategori rendah sebanyak 5 responden. Dengan 

demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa 

keharmonisan keluarga siswa di SD Negeri 3 

Jatigunung Tulakan Pacitan adalah sedang, karena 

dinyatakan dalam kategori menunjukkan 

frekuensinya sebanyak 30 responden dari 38 

responden, dengan skor yang diperoleh yaitu 33 - 36. 

2. Kepribadian siswa di SD Negeri 3 Jatigunung 

Tulakan Pacitan Tahun Pelajaran 2018/2019 

tergolong sedang. Hal ini terbukti bahwa yang 

menyatakan kepribadian siswa di SD Negeri 3 

Jatigunung Tulakan Pacitan, dalam kategori baik 

81 
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dengan frekuensi 3 responden, dalam kategori sedang 

dengan frekuensi sebanyak 27 responden, dan dalam 

kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 8 

responden. Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan kepribadian siswa di SD Negeri 3 

Jatigunung Tulakan Pacitan Tahun Pelajaran 

2018/2019 dalam kategori sedang, karena dinyatakan 

dalam kategorisasi menunjukkan frekuensinya 

sebanyak 27 responden dari 38 responden 

memperoleh nilai 47 - 52. 

3. Terdapat korelasi antara keharmonisan keluarga 

dengan kepribadian siswa di SD Negeri 3 Jatigunung 

Tulakan Pacitan Tahun Pelajaran 2018/2019. Pada 

taraf signifikansi 5%, rxy = 0.415502 dan rt = 0.288, 

maka rxy > rt sehingga Ho ditolak/Ha diterima. 

 

B. Saran 

1. Bagi Keluarga 

Keluarga hendaknya memberikan perhatian, 

bimbingan, dan dorongan tehadap anak sehingga 

dapat meningkatkan kepribadian dan minat belajar 

siswa. 

2. Bagi Sekolah 

Diharapkan dapat membuat kebijakan yang mengarah 

pada pengembangan kepribadian dan minat belajar 

siswa. 
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3. Bagi Guru 

Diharapkan untuk selalu berperan aktif dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa, hasil belajar 

siswa agar semakin baik dengan memperhatikan 

tingkat kepribadian siswa. 

4. Bagi Siswa 

Diharapkan siswa meningkatkan kepribadiannya agar 

lebih baik dan memupuk motivasi dan minat belajar 

secara mandiri.  

5. Bagi Peneliti Berikutnya 

Diharapkan peneliti berikutnya melakukan sebuah 

penelitian lanjutan mengenai hubungan keharmonisan 

keluarga dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepribadian siswa lainnya. 
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