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ABSTRAK 

 

Roturrohmah, Fith. 2019. Pengaruh Pola Asuh Orang Tua 

dan Lingkungan Sekolah terhadap Kepribadian 

Siswa Kelas VIII SMPN 4 Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019. Skripsi. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan. Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing: Dr. M. Miftahul Ulum, M.Ag. 

 

Kata Kunci: Pola Asuh Orang Tua, Lingkungan 

Sekolah, Kepribadian Siswa 

Kepribadian atau personality berasal dari bahasa 

Yunani Kuno, yaitu dari kata persona yang berarti topeng. 

Topeng mewakili ciri kepribadian sosok tertentu. Ciri khas 

tersebut meliputi tingkah laku, cara berfikir, perasaan, gerak 

hati, usaha, kesempatan, dan cara berinteraksi dengan orang 

lain. Fakta dilapangan menujukkan bahwa sebagian siswa 

kelas VIII SMP Negeri Ponorogo menunjukkan kepribadian  

yang kurang. Masih ada siswa yang belum bisa 

melaksanakan aturan yang ada disekolah, seperti ada anak 

yang terlambat, mengantuk dalam pembelajaran, malas, 

celometan, ketika tidak ada guru didalam kelas masih ada 

siswa yang ada di luar kelas. Kepribadian dipengaruhi oleh 

banyak faktor salah satunya pola asuh orang tua dan 

lingkungan sekolah. Pola asuh orang tua diidentifikasi 

melalui adanya perhatian orang tua dalam mengasuh dan 

menjalin hubungan interpersonal dengan anak disadari 

adanya perhatian, penghargaan dan kasih sayang. 

Lingkungan sekolah merupakan lingkungan kedua setelah 

keluarga yang bersifat formal, karena sekolah memiliki 

program yang telah direncanakan dan telah ditetapkan 

secara resmi. Sekolah memegang peran penting dalam 
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pendidikan karena pengaruhnya sangat besar pada jiwa 

anak.  

Penelitian ini bertujuan (1) Menjelaskan pengaruh 

pola asuh orang tua terhadap kepribadian siswa kelas VIII 

SMP Negeri Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. (2) 

Menjelaskan pengaruh lingkungan sekolah terhadap 

kepribadian siswa kelas VIII SMP Negeri Ponorogo tahun 

ajaran 2018/2019.  (3) Menjelaskan pengaruh antara pola 

asuh orang tua dan lingkungan sekolah secara simultan 

terhadap kepribadian siswa kelas VIII di SMP Negeri 4  

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Subjek penelitian siswa kelas VIII Ponorogo SMP Negeri 4  

berjumlah 50 dari 251 siswa. Penelitian menggunakan 

teknik simple random sampling. Pengumpulan data dengan 

angket dan dokumentasi. Analisis data menggunakan rumus 

regresi sederhana dan ganda. 

Hasil analisis menunjukkan: (1) Ada pengaruh pola 

asuh orang tua terhadap kepribadian siswa yang diperoleh 

Fhitung = 10,010 > Ftabel = 0,04 sehingga Ho ditolak dan 

Ha diterima. Dengan presentase pengaruh sebesar 17,3% 

sedangkan 82,7% dipengaruhi faktor yang tidak termasuk 

dalam penelitian. (2) Ada pengaruh lingkungan sekolah 

terhadap kepribadian siswa yang diperoleh Fhitung = 

12,752> Ftabel =0,04 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Dengan presentase pengaruh sebesar 21% sedangkan 79% 

dipengaruhi faktor yang tidak termasuk dalam penelitian. (3) 

Ada pengaruh pola asuh orang tua dan lingkungan sekolah 

terhadap kepribadian siswa yang diperoleh Fhitung = 9, 602 

> Ftabel = 3,19 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Dengan presentase pengaruh sebesar 29% sedangkan 71% 

dipengaruhi oleh faktor tidak termasuk dalam penelitian. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kepribadian atau personalitiy merupakan sesuatu 

yang berdiri sendiri, tetapi juga sesuatu yang terbuka 

terhadap dunia sekitarnya.
1
 Konsep awal dari 

kepribadian adalah tingkah laku yang ditunjukkan 

kepada lingkungan sosial dan kesan mengenai diri yang 

diinginkan agar dapat ditangkap oleh orang lain (Schultz 

& Schultz, 2005). Kepribadian mendasari atau menjadi 

penyebab kemunculan perilaku individual yang 

bersumber dari dalam diri dan pengalaman.
2
 

Kepribadian manusia merupakan sesuatu yang 

kompleks, terdapat banyak definisi tentang kepribadian 

dan setiap ahli teori memiliki pemahaman dan istilah 

sendiri mengenai kepribadian. Kebanyakan diantaranya 

mengikuti definisi dari Gordon W. Allport, karena 

definisi ini merupakan salah satu definisi yang luas 

cakupannya. Menurut  Gordon W. Allport, kepribadian 

adalah susunan sistem-sistem psikofisik yang dinamis 

dalam diri suatu individu yang menentukan penyesuaian  

unik terhadap lingkungan. Istilah “dinamis” 

                                                           
1
 Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, Psikologi Perkembangan 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 156. 
2
 Dede Rahmat Hidayat, Teori dan Aplikasi Psikologi 

Kepribadian Dalam Konseling (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet1, 2011), 

6. 
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menunjukkan adanya perubahan dalam kepribadian yang 

terjadi dalam kualitas perilaku seseorang.
3
 

Kepribadian dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

baik faktor internal, eksternal, atau hereditas 

(pembawaan). Faktor yang mempengaruhi kepribadian 

seseorang secara garis besar dikelompokkan menjadi 

dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal adalah faktor yang berasal dari orang itu sendiri. 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar 

orang tersebut.
4
 

Lingkungan pertama bagi anak merupakan 

lingkungan keluarga yang memberikan sumbangan bagi 

prkembangan dan pertumbuhan mental maupun fisik 

bagi anak. Interaksi dalam keluarga anak dapat 

mengidentifikasi dirinya dengan orang tua dan juga 

mengidentifikasi dirinya dengan kehidupan masyarakat 

di sekitarnya.
5
  Dalam lingkungan keluarga harus diisi 

dengan hal-hal yang positif yang nantinya akan 

berpengaruh baik dalam perkembangan anak. Anak 

merupakan ananat yang harus dipelihara yang 

merupakan hasil dari sebuah perkawinan. Kewajiban 

orang tua yang bisa menciptakan pola asuh yang tepat 

dalam mendidik anak-anaknya di lingkungan keluarga.
6
  

                                                           
3
 Syamsu Yusuf dan Achmad Juntika Nurihsan, Teori 

Kepribadian (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 127. 
4
 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2014), 19. 
5
 Uyoh Sadulloh, Pedagogik (Ilmu Mendidik) (Bandung: 

Aafabeta,2010), 185. 
6
 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini (Yogyakarta, Pustaka 

Pelajar,2015), 352. 
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Pola asuh menjadi suatu cara terbaik yang dapat 

ditempuh orang tua dalam mendidik anak-anaknya 

sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada 

anak-anaknya.
7
 Salah satu aspek penting hubungan 

orang tua dengan anak adalah gaya pengasuhan yang 

diterapkan oleh orang tuanya. Pola asuh merupakan 

suatu sikap yang dilakukan orang tua dalam berinteraksi 

dengan anaknya. Bagaimana ayah dan ibu memberikan 

disiplin hukuman, perhatian ataupun tanggapan lain 

yang mempengaruhi pembentukan kepribadian anak.
8
  

Dalam pembentukan kepribadian anak 

kepribadian orang tua pun juga berpengaruh terhadap 

cara orang tua mendidik dan membesarkan anaknya 

tersebut. Poala asuh orang tua merupakan pola perilaku 

yang diterapkan kepada anak secara konsisten. Pola 

perilaku ini langsung dirasakan oleh anak baik perilaku 

positif maupun negatif. Pola asuh orang tua dalam 

lingkungan keluarga juga usaha dalam membina 

mendidik baik jiwa dan raganya sejak lahir sampai 

dewasa.
9
 

Lingkungan sekolah juga merupakan salah satu 

faktor dari pembentukan kepribadian. Lingkungan 

sekolah merupakan lingkungan kedua setelah keluarga 

yang bersifat formal, karena sekolah mempunyai bentuk 

                                                           
7
 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini, 350. 

8
 Mohammad Takdir Illahi, Quantum Prenting: Kiat Sukses 

Mengasuh Anak Secara Efektif dan Cerdas (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2013), 135. 
9
 Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan (Jakarta: Kencana, 

2011), 193. 
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yang jelas memiliki program yang telah direncanakan 

yang telah ditetapkan secara resmi. Sekolah memegang 

peran penting dalam pendidikan karena pengaruhnya 

sangat besar pada jiwa anak. Sekolah mempunyai fungsi 

sebagai pusat pendidikan untuk membentuk pribadi anak 

agar menjadi manusia yang berwatak baik.
10

    

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal 

yang secara sistematis melaksanakan program 

bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka 

membantu siswa agar mampu mengembangkan 

potensinya, baik yang menyangkut aspek moral-

spiritual, intelektual, emosional maupun sosial. Hurlock 

mengungkapkan bahwa sekolah merupakan faktor 

penentu bagi perkembangan kepribadian siswa. Baik 

dalam cara berpikir, bersikap maupun cara berperilaku.
11

 

Di sekolah anak didik tidak boleh ganggu-mengganggu, 

masing-masing hendaklah melakukan tugas dan 

kewajiban menurut peraturan-peraturan yang telah 

ditetapkan. Karena suasana disekolah lebih mendekati 

kerjasama daripada suasana bermain.
12

Sekolah juga 

mempunyai peraturan-peraturan yang harus diptuhi dan 

dijalankan oleh murid. Mereka harus datang dan pulang 

                                                           
10

 Hasbulloh, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan  (Jakarta: PT Raja 

Grafindo, 2003), 49. 
11

 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 54. 
12

 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teori dan Praktis 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 123. 
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tepat pada waktunya, belajar dan bermain pada 

tempatnya.
13

 

Pada penjajakan observasi sebelumnya di SMPN 

4 Ponorogo sebagian siswa masih ada yang berperilaku 

atau berkepribadian kurang baik, masih ada siswa yang 

belum bisa melaksanakan aturan yang ada disekolah, 

seperti ada anak yang terlambat, mengantuk dalam 

pembelajaran, malas, ceometan, ketika tidak ada guru 

didalam kelas masih ada siswa yang ada di luar kelas, 

bermain sendiri tidak memperhatikan ketika diajar. 

Akan tetapi juga ada anak yang jujur, bertanggung 

jawab atas apa yang menjadi tugasnya, percaya diri, dan 

lain sebagainya. Semua perilaku itu bisa terjadi karena 

pengaruh dari pola asuh orang tua dalam lingkungannya 

maupun dalam teman sekelompoknya lingkungan 

sekolah.  

Berangkat dari uraian diatas, penulis mengambil 

judul penelitian tentang “Pengaruh Pola Asuh Orang 

Tua dan Lingkungan Sekolah Terhadap Kepribadian 

Siswa Di SMPN 4 Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

 

 

B. Batasan Masalah 

Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji 

untuk menindak lanjuti dalam penelitian ini. Namun 

karena luasnya bidang cakupan serta adanya berbagai 

                                                           
13

 Ibid.,138. 
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keterbatasan yang ada baik waktu, dana, maupun 

jangkauan penulis, dalam penelitian ini tidak semua 

dapat ditindak lanjuti. Untuk itu, dalam penelitian ini 

dibatasi masalah pengaruh pola asuh orangtua dan 

lingkungan sekolah terhadap kepribadian siswa di SmpN 

4 Ponorogo Tahun Ajaran 2019/2020. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan 

diatas, makan peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Adakah pengaruh pola asuh orang tua terhadap 

kepribadian siswa di SMPN 4 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019? 

2. Adakah pengaruh lingkungan sekolah terhadap 

kepribadian siswa di SMPN 4 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019? 

3. Adakah pengaruh pola asuh orang tua dan lingkungan 

sekolah terhadap kepribadian siswa di di SMPN 4 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah 

dirumuskan, maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini, 

antara lain: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua 

terhadap kepribadian siswa di SMPN 4 Ponorogo 

tahun ajaran 2018/2019. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan sekolah 

terhadap kepribadian siswa di SMPN 4 Ponorogo 

tahun ajaran 2018/2019. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua dan 

lingkungan sekolah terhadap kepribadian siswa di di 

SMPN 4 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis  

a. Untuk membuktikan teori adanya pengaruh pola 

asuh orang tua dan lingkungan sekolah terhadap 

kepribadian siswa. 

2. Secara Praktis 

a. Sekolah  

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan stimulus 

dan teladan kepada siswa dalam membentuk 

kepribadian yang baik. 

b. Guru  

Hasil penelitian ini dapat dapat membantu guru 

untuk mengetahui bahwa pola asuh orang tua dan 

lingkungan sekolah dapat berpengaruh terhadap 

kepribadian siswa, dan membantu memberikan 

teladan ataupun contoh yang baik kepada siswa. 

c. Peneliti 

Dengan penelitian ini diharapkan akan menambah 

wawasan pengetahuan terkait dengan pola asuh 

orang tua, lingkungan sekolah dan kepribadian 

siswa. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami 

isi skripsi ini, perlu pembahasan yang sistematis. Maka 

dari itu pembahasan dalam laporan penelitian ini penulis 

menyusun menjadi lima bab, dan setiap bab terdiri 

beberapa sub bab. Adapun bentuk sistematika 

pembahasan dalam laporan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Bab pertama pendahuluan, pada bab ini 

merupakan kerangka dasar skripsi yang berisi latar 

belakang masalah, batasan, masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan untuk 

memudahkan untuk memaparkan data. 

Bab kedua kajian pustaka, pada bab ini 

membahas tentang  deskripsi teori, telaah pustaka, 

kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis. Bab ini 

dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam 

menjawab hipotesis.  

Bab ketiga metode penelitian, ditulis untuk 

memberikan gambaran terkait dengan penelitian dan 

menjelaskan instrument yang akan digunakan dalam 

penenelitian ini. Bab ini berisi tentang metode penelitian 

yang meliputi rancangan penelitian, populasi, instrument 

pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan teknik 

analisis data. 

Bab keempat penyajian dan analisis data untuk 

memaparkan temuan penelitian terkait dengan hal-hal 

yang ditemukan dalam penelitian dan untuk menganalisa 
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data yang diperoleh. Bab ini meliputi gambaran umum 

lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data, (pengujian 

hipotesis) dan pembahasan serta interpretasi. 

Bab kelima merupakan penutup untuk 

memberikan kesimpulan sekaligus menjwab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah serta 

saran. 
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 BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penemuan Terdahulu 

Penulis melakukan telaah hasil penelitian 

terdahulu yang ada relevansinya dengan penelitian ini. 

Adapun hasil temuan penelitian terdahulu adalah sebagai 

berikut: 

1.   Fadila Ulfa pada tahun 2014 jurusan Pendidikan 

Agama Islam dengan judul “Pengaruh Bimbingan 

Konseling Dan Kecerdasan Emosional Terhadap 

Kepribadian Siwa Kelas VIII Di MTSN Doho 

Tahun Pelajaran 2014”. 

Dengan hasil penelitian: ada korelasi yang 

signifikan antara kecerdasan emosional dan 

kepribadian siswa kelas VIII MtsN Doho dengan 

hasil Fhitung Sebesar 71,606. Karena Fhitung > 

Ftabel pada taraf signifikasi 5% (3,06) maka dapat 

disimpulkan bahwa bimbingan konseling dan 

kecerdasan emosional secara signifikan berpengaruh 

terhadap kepribadian. Kemudian diperoleh 

koofesien determinasi sebanyak 49%, artinya 

bimbingan konseling dan kecerdasan emosional 

berpengaruh sebesar 49% terhadap kepribadian dan 

51% sisanya dipengaruhi faktor lain. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti adalah sama sama 
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membahas tentang kepribadian siswa dengan 

menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan 

perbedaannya lokasi penelitian, variabel 

independen, dimana penelitian ini bimbingan 

konseling dan kecerdasan emosional siswa 

berpengaruh terhadap kepribadian siswa. Sedangkan 

penelitian yang peneliti lakukan yang 

mempengaruhi kepribadian siswa yaitu pola asuh 

orang tua dan lingkungan sekolah. 

2.   Siti Nasa Bandiyah pada tahun 2014 Jurusan 

Pendidikan Agama Islam dengan judul “Pengaruh 

Lingkungan Keluarga Dan Lingkungan Sekolah 

Terhadap Sikap Keagamaan Siswa Kelas XI Di 

SMAN 1 Balong Ponorogo Tahun Pelajaran 

2014/2015” 

Dengan hasil penelitian sebagai berikut: Ada 

korelasi yang signifikan antara kondisi lingkungan 

keluarga dengan sikap keagamaan siswa kelas XI Di 

SMAN 1 Balong Ponorogo Tahun Pelajaran 

2014/2015, yang tergolong cukup kuat. Ada korelasi 

yang signifikan antara lingkungan sekolah dan sikap 

keagamaan siswa kelas XI Di SMAN 1 Balong 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015, tergolong 

cukup kuat kondisi lingkungan keluarga dan 

lingkungan sekolah berpengaruh yang signifikan 

terhadap sikap keagamaan siswa kelas XI Di SMAN 

1 Balong Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti sama membahas lingkungan 
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sekolah dengan menggunakan metode kuantitatif. 

Sedangkan perbedaannya lokasi penelitian, variabel 

independen ( ) dimana penelitian ini lingkungan 

keluarga dan lingkungan sekolah berpengaruh sikap 

keagamaan siswa. Sedangkan yang peneliti lakukan 

yaitu pola asuh orang tua dan lingkungan sekolah 

berpengaruh terhadap kepribadian siswa. 

3.    Rafiq Rahardiyan Abdulloh pada tahun 2016 

dengan judul “Pengaruh Pananaman Nilai-Nilai Inti 

Budi Pekerti dan Pola Asuh Orang Tua Terhadap 

Perilaku Siswa Di Smpn 2 Maospati” 

Dengan hasil sebagai berikut:  

Nilai regresi variabel penanaman nilai-nilai 

inti budi pekerti terhadap perilaku siswa dengan 

tabel ANOVA didapatkan sig. sebesar 0,001 dan 

Fhitung sebesar 13,014. Dari hasil tersebut artinya 

didapatkan taraf signifikansi 0,001 < 0,005 dan 

Fhitung (13,014) > Ftabel (4,12), dengan persamaan 

regresi Y= 41,311 + 0,447 X1, jadi Ho1 ditolak. 

Dengan demikian terjadi pengaruh yang signifikan 

antara penanaman nilai-nilai inti budi pekerti 

terhadap perilaku siswa kelas VIIISMPN 2 

Maospati Magetan tahun pelajaran 2016/2017. 

Nilai regresi variabel pola asuh orang tua 

terhadap perilaku siswa dengan tabel ANOVA 

didapatkan sig. sebesar 0,000 dan Fhitung sebesar 

103,897. Dari hasil tersebut artinya didapatkan taraf 

signifikansi 0,001 < 0,005 dan Fhitung (103,897) > 

Ftabel (4,12), dengan persamaan regresi Y= 4,396 + 
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0,795 X2, jadi Ho2 ditolak. Dengan demikian terjadi 

pengaruh yang signifikan antara pola asuh orang tua 

terhadap perilaku siswa kelas VIIISMPN 2 

Maospati Magetan tahun pelajaran 2016/2017. 

Nilai regresi variabel penanaman nilai-nilai 

inti budi pekerti dan pola asuh orang tua terhadap 

perilaku siswa dengan tabel ANOVA didapatkan 

sig. sebesar 0,000 dan Fhitung sebesar 50,273. Dari 

hasil tersebut artinya didapatkan taraf signifikansi 

0,000 < 0,005 dan Fhitung (50,273) > Ftabel (4,12), jadi 

Ho3 ditolak. Dengan demikian terjadi pengaruh 

yang signifikan antara penanaman nilai-nilai inti 

budi pekerti dan pola asuh orang tua terhadap 

perilaku siswa kelas VIII SMPN 2 Maospati 

Magetan tahun pelajaran 2016/2017. 

Terdapat persamaan antara penelitian karya 

Rafiq Rahadiyan Abdullah dengan penelitian 

sekarang yaitu sama-sama kuantitatif dan meneliti 

tentang variabel pola asuh orang tua. Sedangkan 

perbedaannya yaitu lokasi penelitian, variabel 

variabel X1. Dimana penelitian ini Penanaman 

nilai-nilai budi pekerti dan pola asuh orang tua 

terhadap perilaku siswa. Sedangkan yang peneliti 

lakukan yaitu pola asuh orang tua dan lingkungan 

sekolah terhadap kepribadian siswa. 
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B. Landasan Teori 

1.   Pola Asuh Orang Tua 

a. Pengertian Pola Asuh Orang Tua 

Dalam Kamus Besar Bahasa indonesia 

pola diartikan sebagai bentuk (struktur) yang 

tetap, sistem, atau cara kerja.
14

 Sedangkan kata 

asuh memiliki arti menjaga (merawat dan 

mendidik) anak, membimbing, membantu, 

melatih dan memimpin.
15

 Sedangkan menurut 

Mansur, pola asuh adalah suatu cara terbaik 

yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik 

anak-anaknya sebagai perwujudan dari rasa 

tanggung jawab kepada anak-anaknya.
16

 Salah 

satu aspek penting hubungan orang tua dan 

anak adalah gaya pengasuhan yang diterapkan 

oleh oang tuanya.
17

 

Menurut Monks, pola asuh adalah cara 

orang tua, yaitu ayah dan ibu dalam 

memberikan kasih sayang dan cara mengasuh 

yang mempunyai pengaruh yang besar 

bagaimana anak melihat dirinya dan 

lingkungannya. Peran orang tua dalam 

mengasuh anak bukan saja untuk menjaga 

                                                           
14

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Edisi III, 805. 
15

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Edisi III, 73. 
16

 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam (Yogyakarta: 

Pustaka Belajar, 2005), 350. 
17 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2003), 114. 
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perkembangan jiwa anak dari hal-hal yang 

negatif, mlainkan juga untuk membentuk 

karakter dan kepribadiannya agar menjadi insan 

yang selalu taan menjalankan perintahnya. 

Menurut Heterington dan Parke (1999) 

menjelaskan bahwa pola asuh orang tua 

diartikan sebagai suatu interaksi antara 

orangtua dengan dua dimensi perilaku orang 

tua. Dimensi pertama adalah hubungan 

emosional antara orangtua dan  anak. Dalam 

lingkungan pola asuh demokratis orang tua 

yang sehat bagi psikis individu ditentukan pula 

oleh faktor kasih sayang, kepuasan, emosional, 

perasaan aman, dan kehangatan yang diperoleh 

anak melalui pemberian perhatian, pengertian 

dan kasih sayang orang tuanya. Dan dimensi ke 

duanya adalah cara-cara orang tua mengontrol 

perilaku anaknya. Kontrol yang dimaksut 

adalah disiplin yang mencakup tiga hal, yaitu; 

peraturan, hukuman, dan hadiah 

(Hurlock,1990). Tujuan dari disiplin adalah 

memberitahukan kepada anak mana yang baik 

mana yang buruk dan mendorongnya untuk 

berperilaku sesuai dengan standar yang ada.
18

 

Dari pernyataan diatas dapat 

disimpulkan pola asuh adalah suatu sikap yang 

                                                           
18

 Mohammad Takdir Illahi, Quantum Prenting: Kiat Sukses 

Mengasuh Anak Secara Efektif dan Cerdas (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2013), 134. 



16 
 

dilakukan orang tua, yaitu ayah dan ibu dalam 

berinteraksi dengan anaknya.  Dengan cara 

ayah dan ibu memberikan perhatian, disiplin, 

hadiah, hukuman, dan tanggapan-tanggapan 

lain yang berpengaruh pada pembentukan 

kepribadian anak, karena orang tua merupakan 

model awal bagi anak dalam berhubungan 

dengan orang lain. 

b. Macam- Macam Pola Asuh Orang Tua 

Pola asuh yang digunakan kepada anak 

menjadi faktor utama dalam menentukan 

potensi. Ada banyak jenis pola asuh orang tua 

untuk mendidik anak-anaknya mencetak 

sebagai generasi bangsa. Pola asuh orang tua 

tersebut memiliki karakteristik dan ciri khas 

yang berbeda sehingga menjadi pedoman 

merawat dengan pendekatan berbeda pula.
19

 

Berkaitan dengan macam-macam pola 

asuh orang tua, Burmind mangatakan ada tiga 

macam pola asuh orang tua yaitu, pola asuh 

otoriter (authoritia), pola asuh permisif 

(permissive), dan pola asuh demokratis 

(authoritative). Hal tersebut sama dengan 

Shapiro yang mengungkapkan ada tiga gaya 

atau pola asuh orang tua, yaitu otoriter, 

permissif, dan demokratis.
20
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Dlam penelitian ini juga senada dengan 

Hurlock, bahwa pola asuh orang tua dibedakan 

menjadi tiga sebagai berikut: 

1) Pola Asuh Otoriter (Authoritia)  

Pola asuh otoriter, orang tua 

mencerminkan sikap yang bertindak keras 

dan cenderung diskriminatif. Hal ini ditandai 

dengan tekanan anak untuk patuh kepada 

semua perintah orang tua, kontrol yang ketat 

terhadap tinglaku anak, kurang mendapat 

kepercayaan, sering dihukum, apabila anak 

mendapat prestasi jarang diberi pujian atau 

hadiah oleh orang tua. Pola asuh otoriter ini 

mencerminkan ketidak dewasaan orang tua 

dalam merawat anak tanpa 

mempertimbangkan hak-hak anak. 

Akibatnya, anak semakin tertekan dan tidak 

bisa leluasa menentukan masa depannya 

sendiri, anak hrus patuh dan mengikuti 

keputusan dari oran tua. 

Baumrid, menjelaskan bahwa pola 

asuh orang tua otoriter ditandai dengan 

hubungan orang tua dengan anak tidak 

hangat dan sering menghukum. Sikap dan 

kebijakan orang tua cenderung tidak 

persuasif, bahkan sering menggunakan 

kekuasaannya untuk menekan anak dengan 

cara-cara yang tidak pantas. Hal ini tercermin 

dari sikap orang tua yang tidak memberi 
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kasih sayang dan simpatik terhadap anak. 

Pada saat bersamaan anak dipaksa untuk 

patuh pada nilai-nilai orang tua. Orang tua 

berusaha membentuk tingkah laku anak 

sesuai dengan tingkah laku mereka. Orang 

tua jarang mendukung anak untuk mandiri 

dan anak dituntut mempunyai tanggung 

jawab seperti orang dewasa sementara hak 

anak dibatasi.
21

 

Pola pengasuhan otoriter ini sering 

kali membuat anak remaja memberontak. 

Terlebih lagi bagi orang tuanya keras, tidak 

adil,dan tidak menunjukkan afeksi. Anak 

akan bersikap bermusuhan kepada orang tua 

dan sering sekali menyimpan perasaan  tidak 

puas terhadap kontrol orang tua. Hal ini akan 

semakin rumit apabila orang tua menerapkan 

hukuman fisik terhadap anak. Penerapan 

hukuman fisik pada anak yang berlebihan 

akan mempengaruhi perkembangan 

kepribadian dan sosial anak. Anak mungkin 

menjadi kurang yakin akan kemampuan 

dirinya, kurang matang, dan menjadi 

agresif.
22
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22

 Singgih D Gunarsa, Dari Anak Sampai Usia Lanjut: Bunga 
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2) Pola Asuh Permissif (Permissive) 

Steinberg, mengakatakan, pola asuh 

permisif pada umumnya tidak ada 

pengawasan, bahkan cenderung membiarkan 

anak tanpa ada nasihat dan arahan yang bisa 

mengubah perilaku yang tidak baik. Orang 

tua memberikan sedikit tuntutan dan 

menanamkan sedikit disiplin. Anak-anak 

dibiarkan mengatur tingkah laku mereka 

sendiri dan membuat keputusan sendiri. 

Orang tua bersikap serba membiarkan 

(membolehkan) anak berperilaku sesuai 

keinginannya. Anak akan bersifat 

mementingkan diri sendiri dan kurang 

menghargai orang lain.
23

 

Dalam bukunya Singgih D Gunarsa, 

pengasuhan yang permissif dapat dibedakan 

menjadi pengasuhan yang mengabaikan dan 

pengasuhan yang memanjakan. Pada 

pengasuhan yang mengabaikan, orang tua 

tidak memperdulikan mereka, memberikan 

izin untuk bertindak semaunya. Anak 

dibesarkan dengan pola pengasuhan ini akan 

menunjukkan kurangnya kontrol diri. Pada 

pengasuhan yang memanjakan, orang tua 

sangat menunjukkan dukungan emosional 

                                                           
23
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kepada anak merekaakan tetapi kurang 

menerapkan kontrol terhadap anak. Orang 

tuamengizinkan anak melakukan apa saja 

yang mereka mau, bahkan anak lebih 

berkuasa mengambil keputusan daripada 

orang tua. Hal ini menyebabkan anak tidak 

memiliki kontrol diri yang baik, mereka 

menjadi egois, selalu memaksakan kehendak 

mereka sendiri tanpa memperdulikan 

perasaan orang lain. Dapat dikatakan pola 

asuh permissif ini baik yang mengabaikan 

maupun yang memanjakan menyebabkan 

anak tidak memiliki kontrol diri yang baik.
24

 

3) Pola Asuh Demokratis (Authoritative)  

Pola asuh demokratis merupakan pola 

asuh yang responsif dan memberikan 

perhatian penuh tanpa mengekang 

kebebasannya. Dalam pola asuh demokratis 

orang tua bersikap fleksibel, responsif, dan 

merawat. Orang tua melakukan pengawasan 

dan tuntutan, tetapi juga hangat, rasional, dan 

mau berkomunikasi. Anak diberi kebebasan 

tetapi dalam peraturan yang mempunyai 

acuan. Orang tua dalam memberikan pujian, 

hukuman dan berkomunikasi dengan anak-

                                                           
24

 Singgih D Gunarsa, Dari Anak Sampai Usia Lanjut: Bunga 
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anak akan turut mempengaruhi terbentuknya 

kreatifitas anak.
25

 

Orang tua yang demokratis 

menekankan pentingnya nilai, peraturan, 

norma, tetapi mereka bersedia untuk 

mendengarkan, menjelaskan, dan 

bernegosiasi dengan anak. Disiplin yang 

mereka lakukan bersifat verbal yang ternyata 

merupakan sesuatu yang efektif. Orang tua 

akan saling bertukar fikiran dan lebih 

memotivasi remaja untuk bertindak lebih 

hati-hati kemudian hari daripada orang tua 

yang menghukum dengan keras. 
26

 

Hetherington menyatakan bahwa pola 

asuh demokratis mendorong perkembangan 

jiwa anak, mempunyai penyesuaian sosial 

yang baik, kompeten, mempunyai kontrol. 

Sementara Shapiro menjelaskan orang tua 

dengan pola asuh demokratis menjadikan 

anak tidak tergantung dan tidak berperilaku 

kekanak-kanakan, mendorong anak untuk 

berprestasi, anak menjadi percaya diri, 

mandiri, imajinatif, mudah beradaptasi, 

kreatif, dan disukai banyak orang serta 

responsif.
27
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2.   Lingkungan Sekolah 

a. Pengertian Lingkungan Sekolah 

Lingkungan adalah segala hal yang 

mempengaruhi individu. Sartain 

mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan 

lingkungan meliputi semua kondisi dalam dunia 

ini dengan cara tertentu mempengaruhi tingkah 

laku, pertumbuhan kita kecuali gen.
28

 

Lingkungan sekolah merupakan 

lingkungan tempat terjadinya proses pendidikan 

dan pembelajaran dilaksanakan secara 

sistematis, terprogram dan terencana mulai dari 

tingkat dasar mulai dari tingkat pendidikan 

yang lebih tinggi, sehingga hasilnya maksimal 

baik bagi pendidik maupun peserta didik. 

Lingkungan sekolah adalah semua kondisi di 

sekolah, yang mempengaruhi tingkah laku 

warga sekolah, terutama guru dan peserta didik 

sebagai ujung tombak proses pembelajaran di 

sekolah.
29

 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan 

formal yang secara sistematis melaksanakan 

program bimbingan, pengajaran, dan latihan 

                                                           
28

 Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan 

Dan Konseling (Bandung: PT remaja Rosdakarya, 2012)175. 
29

 Kompri, Manajemen Sekolah Teori dan Praktik (Bandung: 
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dalam rangka membantu siswa agar mampu 

mengembangkan potensinya, baik yang 

menyangkut aspek moral-spiritual, intelektual, 

emosional maupun sosial. Hurlock 

mengungkapkan bahwa sekolah merupakan 

faktor penentu bagi perkembangan kepribadian 

siswa. Baik dalam cara berpikir, bersikap 

maupun cara berperilaku.
30

 

Dapat disimpulkan bahwa lingkungan 

sekolah adalah semua kondisi sekolah yang 

mempengaruhi tingkah laku warga sekolah, 

terutama guru dan peserta didik sebagai ujung 

tombak proses pembelajaran di sekolah.
31

 Tidak 

semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh 

orang tua dalam keluarga, terutama dalam hal 

ilmu pengetahuan dan keterampilan. Oleh 

karena itu dikirimkanlah anak di sekolahan.
32

 

b. Fungsi Sekolah 

Fungsi sekolah yang diperinci oleh 

Suwarno, dalam bukunya Pengantar Umum 

Pendidikan, adalah sebagai berikut: 

1.  Mengembangkan kecerdasan pikiran dan 

memperikan pengetahuan 

                                                           
30

 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja, 

54. 
31

 Euis Karwati, dan Donni Juni Priansa, Menejemen Kelas 
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32

 Hasbulloh, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: PT 
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Disamping bertugas untuk 

mengembangkan pribadi anak didik secara 

menyeluruh. Fungsi sekolah yang lebih 

penting adalah menyampaikan pengetahuan 

dan melaksanakan pendidikan 

kecerdasan.fungsi sekolah dalam 

pendidikan intelektual dapat disamakan 

dengan fungsi keluargadalam pendidikan 

moral. 

2.  Spesialisasi 

Salah satu ciri meneingkatnya 

kemajuan masyarakat adalah semakin 

bertambahnya diferensiasi dalam tugas 

kemasyarakatan dan lembaga sosial 

melaksanakan tugas tersebut. Sekolah 

mempunyai fungsi lembaga sosialyang 

spesialisasinya dalam pendidikan dan 

pengajaran. 

3.  Efisiensi 

Terdapatnya sekolah sebagai 

lembaga sosial yang yang berspesialisasi di 

bidang pendidikan dan pengajaran, 

pelaksanaan pendidikan dan pengajaran 

dalam mayarakat menjadi lebih efisien , hal 

ini disebabkan oleh beberapa hal: 

a) Seandainya tidak ada sekolah 

pendidikan akan dipikul dilaksanakan 

oleh keluarg, maka hal ini tidak akan 

efisien, karena orang tua terlalu sibuk 
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dengan pekerjaannya serta banyak 

orang tua yang tidak mampu 

melaksanakan pendidikan yang 

dimaksud. 

b) Karena pendidikan disekolah 

dilaksanakan dalam program tertentu 

dan sistematis. 

c) Disekolah  seluruh anak dapat dididik 

secara sukarela. 

4.  Sosialisasi 

Sekolah mempunyai peran yang 

penting dalam proses sosialisasi, yaitu 

proses membantu perkembangan individu 

menjadi makhluk sosial, makhluk yang 

dapat beradaptasi dengan baik di 

masyarakat. 

5.  Konservasi dan transmisi kultural 

Sekolah berfungsi memelihara 

warisan budaya yang hidup dalam 

masyarakat dengan tujuan menyampaikan 

warisan budaya tadi (transmisi kultural) 

kepada generasi muda yang tentunya yaitu 

anak didik. 

6.  Transisi dari rumah ke masyarakat 

Ketika berada dalam keluarga 

kehidupan anak serba menggantungkan diri 

kepada orang tua, ketika memasuki sekolah 

dimana anak mendapat kesempatan untuk 

melatih mandiri dan bertanggung jawab 
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sebagi persiapan sebelum terjun di 

masyarakat.
33

 

Menurut Oemar Hamalik, 

lingkungan pendidikan atau pengajaran 

memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 

a) Fungsi psikologis, artinya stimulus 

bersumber atau berasal dari lingkungan 

yang merupakan rangsangan terhadap 

individu sehingga terjadi respon, yang 

menunjukkan tingkah laku tertentu. 

Respon tersebut dapat menjadi stimulus 

baru yang menimbulkan respon baru, 

demikian seterusnya. Ini berarti 

lingkungan mengandung makna dan 

melaksanakan fungsi psikologis 

tertentu. 

b) Fungsi pedagogis, artinya lingkungan 

memberikan pengaruh yang bersifat 

mendidik, khususnya lingkungan yang 

sengaja disiapkan sebagai suatu 

lembaga pendidikan, misalnya 

keluarga, lembaga sekolah, lembaga 

pelatihan dan lembaga sosial. Masing-

masing lembaga tersebut memiliki 

program pendidikan baik tertulis 

maupun tidak tertulis.  
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c) Fungsi intruksional, merupakan suatu 

lingkungan pengajaran atau 

pembelajaran yang dirancang secara 

khusus. Guru yang mengajar materi 

pelajaran sarana dan prasarana 

pengajaran media pengajaran dan 

kondisi lingkungan fisik merupakan 

lingkungan yang sengaja 

dikembangkan untuk mengembangkan 

tingkah laku siswa.
34

 

c. Faktor-faktor Lingkungan Sekolah 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

lingkungan sekolah: 

1.  Metode mengajar 

Metode mengajar adalah suatu cara 

yang dilalui dalam mengajar. Metode 

mengajar guru yang kurang baik akan 

mempengaruhi belajar siswa yang tidak 

baik pula. Agar siswa belajar dengan baik 

guru harus menggunakan metode yang baik 

tepat kreatif dan efisien. 

2.  Kurikulum  

Kurikukum merupakan sebuah 

kegiatan yang diberikan kepada siswa. 

Kegiatan ini sebagian besar menyajikan 

bahan pelajaran agar siswa menerima, 

                                                           
34

 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta:PT Bumi 

Aksara, 2004), 196. 



28 
 

menguasai, dan mengembangkan pelajaran 

itu. 

3.  Relasi guru dan siswa 

Proses pembelajaran terjadi antara 

guru dan siswa. Relasi guru dengan siswa 

baik membuat siswa menyukai gurunya dan 

menyukai mata pelajarannya. Guru yang 

kurang berinteraksi dengan muridnya juga 

akan menyebabkan kurang baik dalam 

proses pembelajaran. 

4.  Relasi siswa dan siswa  

Siswa yang memiliki sifat kurang 

menyenangkan akan diasingkan dalam 

kelompoknya. Hal ini akan mempengaruhi 

terganggunya belajar, siswa akan malas 

untuk belajar. Apabila siswa menciptakan 

relasi yang baik maka juga akan 

memberikan pengaruh yang positif. 

5.  Disiplin sekolah 

Kedisiplinan sekolah erat dengan 

kerajinan siswa dalam sekolah dan belajar. 

Kedisiplinan mencakup kedisiplinan guru 

dalam mengajar, kedisiplinan siswa dalam 

belajar dan mematuhi yang peraturan yang 

ada di sekolah.
35

 

6.  Alat pengajaran 

Alat belajar merupakan cara belajar 

siswa karena slst tersebut digunakan siswa 
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untuk menerima bahan pelajaran dan 

dipakai guru waktu mengajar.  

7.  Keadaan gedung  

Keadaan gedung dan kelas yang 

kurang memadai akan merasa tidak nyaman 

dengan pembelajaran. 

8.  Waktu sekolah 

Waktu sekolah adalah waktu 

terjadinya proses belajar mengajar di 

sekolah. Dimana waktu itu dapat dibagi dan 

sudah ditentukan.
36

 

 

3. Kepribadian  

a. Pengertian Kepribadian 

Kepribadian (personality) dari sudut 

epistimologi yaitu perwujudan lahiriyah dan 

bukan keadaan pribadi sebenarnya yang 

merupakan sifat-sifat khusus yang dimiliki 

seseorang.
37

 

Kepribadian atau personality berasal dari 

bahasa Yunani Kuno, yaitu dari kata prosopon 

aatau persona yang berarti topeng. Topeng 

tersebut digunakan para artis atau pemain teater 

untuk menggambarkan sosok dengan sifat atau 

karakter tertentu. Dalam hal itu, topeng seolah-
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olah mewakili ciri kepribadian sosok tertentu. 

Misalnya terdapat ciri-ciri khas yang hanya 

dimiliki orang tersebut baik kepribadian baik 

maupun buruk.
38

 

Menurut Gregory, kepribadian adalah 

khas setiap orang meliputi tingkah laku, cara 

berfikir, perasaan, gerak hati, usaha, kesempatan, 

dan cara berinteraksi dengan orang lain.
39

 

Menurut Allport, mengungkapkan 

kepribadian yaitu organisasi yang dinamis dalam 

diri individu tentang sistem psikosifik yang 

menentukan penyesuaiannya yang unik terhadap 

lingkungannya. Dari definisi tersebut dijelaskan 

sebagai berikut: 

1.  Dynamic, merujuk pada perubahan kualitas 

perilaku (karakteristik) individu, dari waktu 

ke waktu, atau dari situasi ke situasi. 

2.  Organization, yang menekankan pemolaan 

bagian-bagian struktur kepribadian yang 

independen, yang masing-masing bagian 

tersebut mempunyai hubungan khusus satu 

dengan yang lainnya. Hal ini menunjukkan 

bahwa kepribadian itu  bukan kumpulan 

sifat-sifat, dalam arti satu sifat ditambah 

dengan sifat yang lain. Sifat-sifat tersebut 
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saling keterkaitan dengan sifat-sifat yang 

lain dan saling berhubungan atau 

berinteraksi. 

3.  Psychophysical systems, yang terdiri atas 

kebiasaan, sikap, emosi, motif, keyakinan, 

yang semuanya merupakan aspek psikis juga 

mempunyai dasar fisik dalam diri individu, 

seperti syaraf, kelenjar, atau tubuh individu 

secara keseluruhan. Sistem psikofisik ini 

meskipun sudah membunyai dasar atau 

fondasi pembawaan namun dalam 

perkembangannya lebih dipengaruhi oleh 

hasil belajar atau diperoleh melalui 

pengalaman. 

4.  Determine, yang menunjukkan peranan 

motivasional sistem psikofisik. Dalam diri 

individu , sistem ini mendasari kegiatan-

kegiatan yang khas, dan mempengaruhi 

bentuk-bentuknya. Sikap, keyakinan, 

kebiasaan, atau elemen-elemen psikofisik 

lainnya muncul melalui stimulus, baik dalam 

lingkungan maupun dari dalam diri individu 

sendiri. 

5.  Unique, yang merujuk pada keunikan atau 

keragaman tingkah laku individu sebagai 

ekspresi dari pola sistem psikofisiknya. 

Dalam proses penyesuaian diri terhadap 

lingkungan tidak ada reaksi atau respon yang 
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sama dari dua orang meskipun kembar 

identik.
40

 

b. Karakteristik Kepribadian 

Salah satu kunci dari definisi kepribadian 

adalah penyesuaian (adjusment). Menurut 

Alexander A. Schneiders (1964), penyesuaian 

dapat diartikan sebagi: 

Suatu respon individu, baik yang bersivat 

behavioral maupun mental dalam upaya 

mengatasi kebutuhan-kebutuhan dari 

dalam diri, tegangan emosional, frustasi, 

konflik, dan memelihara keharmonisan 

antara pemenuhan kebutuhan dengan 

tuntutan (norma) lingkungan. 

 

Hurlock (1986), mengemukakan 

karakteristik kepribadian yang sehat (healthy 

personalitiy), ditandai dengan: 

1)  Mampu menilai diri secara realistik. 

Individu yang pribadinya sehat mampu 

menilai diri apa adanya, baik kelebihan 

maupun kelemahannya, menyangkut fisik 

(postur tubuh, wajah, dan kesehatan) dan 

kemampuan (kecerdasan dan keterampilan). 

2)  Mampu menilai situasi secara realistik. 

Individu dapat menghadapi situasi atau 

kondisi kehidupan yang dialaminya. 
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3)  Mampu menilai prestasi yang diperoleh 

secara realistik dan mereaksikannya secara 

rasional. Dia tidak menjadi sombong, 

angkuh apabila memperoleh prestasi yang 

tinggi atau kesuksesan dalam hidupnya. 

Apabila dia mengalami kegagalan dia tidak 

mereaksikannya dengan frustasi akan tetapi 

dengan sikap optimistik (dengan penuh 

harapan) 

4)  Menerima tanggung jawab. Dia mempunyai 

keyakinan terhadap kemampuannya untuk 

mengatasi masalah-masalah kehidupan yang 

diadapinya. 

5)  Kemandirian, individu memiliki sifat 

mandiri cdalam cara berpikir dan bertindak, 

mampu mengambil keputusan, mengarahkan 

dan mengembangkan diri serta 

menyesuaikan dise terhadap norma yang 

berlaku di lingkungannya. 

6)  Dapat mengontrol emosi, dia dapat 

menghadapi situasi frustasi, depresi, atau 

stres secara positif tidak destruktif 

(merusak). 

7)  Situasi kehidupannya diwarnai kebahagiaan 

yang didukung oleh faktor-faktor 

achievement (pencapaian prestasi), 

acceptance (penerimaan dari orang lain) dan 

affection (perasaan dicintai). 
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Kepribadian yang sehat ditandai dengan 

karasteristik atau ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Sering merasa tertekan (stress) 

2) Menunjukkan rasa khawatiran dan cemas. 

3) Bersikap kejam atau senang mengganggu 

orang lain yang usianya lebih muda. 

4) Mudah marah. 

5) Memiliki kebiasaan berbohong. 

6) Senang mengkritik atau mencemooh. 

7) Sulit tidur. 

8) Bersikap pesimis dalam menghadapi 

kehidupan. 

9) Kurang memiliki rasa tanggung jawab.
41

 

c. Faktor Yang Mempengaruhi Kepribadian 

Kepribadian dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya: 

1. Fisik, mempengaruhi perkembangan 

kepribadaian adalah postur tubuh (gemuk, 

langsing, pendek atau tinggi), kecantikan, 

kesehatan, keutuhan tubuh (utuh atau cacat), 

dan keberfungsian organ tubuh. 

2. Intelegensi, tingkat intelegensi individu 

mempengaruhi perkembangan 

kepribadiannya, individu yang intelegensinya 

tinggi atau normal mampu menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya secara waja, 

sedangkan yang intelegensinya rendah 
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biasanya sering mengalami hambatan atau 

kendala dalam menesuaikan diri dengan 

lingkungannya. 

3. Keluarga, suasana keluarga sangat penting 

bagi perkembangan kepribadian anak. 

Seorang anak yang dibesarkan dalam 

lingkungan keluarga yang harmonis dan 

agamis anak tersebut cenderung 

kepribadiannya positif. Sedangkan seorang 

anak yang dibesarkan dalam lingkungan 

keluarga yang kurang harmosis, broken 

home, ataupun bersikap keras maka 

perkembangan kepribadiannya cenderung 

mengalami kelainan dalam penyesuaian 

dirinya. 

4. Teman sebaya, setelah masuk sekolah anak 

mulai bergaul dengan teman sebayanya. Pada 

saat inilah anak mulai mengalihkan perhatian 

untuk mengembangkan sifat-sifat atau 

perilaku yang cocok atau dikagumi temannya 

walaupun tidak sesuai dengan harapan orang 

tuanya. Melalui hubungan interpersonal 

dengan teman sebayanya anak mulai belajar 

menilai dirinya sendiri dan kedudukan di 

dalam kelompoknya. Berdasarkan 

pengamatan di lapangan ternyata tidak 

sedikit anak yang menjadi peroko berat, 

peminum minuman keras atau bergaul bebas, 

itu karena pengaruh perilaku teman sebaya. 
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5. Kebudayaan, setiap kelompok masyarakat 

memiliki tradisi, adat, atau kebudayaan yang 

khas. Tradisi atau kebudayaan suatu 

masyarakat memberikan pengaruh terhadap 

kepribadian setiap anggotanya, baik yang 

menyangkut cara berpikir, bersikap atau 

berperilaku. Pengaruh kebudayaan terhadap 

kepribadian itu dapat dilihat dari adanya 

perbedaan antara masyarakat moderen yang 

budayanya relatif maju khususnya IPTEK 

dengan masyarakat primitif yang budayanya 

relatif sederhana, seperti cara makan, 

berpakaian, atau cara memandang waktu.
42

 

6. Sekolah, menurut Hurlock sekolah 

merupakan faktor penentu bagi 

perkembangan kepribadian anak (siswa) baik 

cara berfikir, bersikap maupun berperilaku. 

Sekolah memainkan peran dalam 

perkembangan kepribadian anak karena 

siswa harus hadir disekolah, sekolah 

memberi pengaruh kepada anak secara dini 

seiring dengan perkembangan konsep diri, 

aanak-anak lebih banyak menghabiskan 

waktunya di sekolahdaripada di tempat lain, 

sekolah memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk meraih sukses, dan sekolah 

memeberi kesempatan pertama kepada anak 
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untuk menilai dirinya dan kemampuannya 

secara realistik.
43

 

Secara garis besar yang mempengaruhi 

kepribadian itu ada dua yaitu: 

1. Faktor Hereditas (Pembawaan) 

Agus Sujanto, Halem Lubis, dan 

Taufik Hadi mengemukakan yang termasuk 

dalam faktor pembawaan yang 

mempengaruhi kepribadian seseorang itu 

semua hal yang dibawa anak sejak lahir, baik 

yang bersifat ketubuhan maupun kejiwaan. 

Keadaan jasmani yang bersifat ketubuhan 

meliputi panjang pendeknya tangan, besar 

kecilnya kepala, susunan saraf, otot-otot, 

susunan dan keadaan tulang belulang. 

Sedangkan yang bersifat kejiwaan, misalnya 

pikiran, perasaan kemauan, fantasi, ingatan, 

dan sebagainya yang dibawa sejak lahir. 

2. Faktor Lingkungan  

Faktor lingkungan yang 

mempengaruhi kepribadian yaitu segala 

sesuatu yang ada di luar manusia, baik yang 

bersifat hidup maupun mati. Baik tumbuhan, 

manusia, hewan, maupun benda-benda mati 

seperti, air, udara, batu batuan, maupun thasil 

temuan kebudayaan. Adanya pengaruh-

pengaruh tersebut terhadap pembentukan 
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kepribadia manusia itu dapat dimaklumi 

karena kepribadian manusia itu sangat khas 

atau unik karena perkembangannya juga 

sangat kompleks dan unik.
44

 

d. Aspek-aspek Kepribadian 

Aspek kepribadian itu terdiri atas: 

1. Temperamen, ialah konstanta, dan bentuk 

penghayatan atau pengalaman seseorang serta 

cara bereaksi dan cara bergeraknya, 

temperamen disebut konstanta, karena 

temperamen merupakan suatu keadaan dari 

penghayatan alam perasaan yang relatif tepat. 

Temperamen mencakup dasar-dasar emosi 

berupa penghayatan dan pengalaman serta 

dasar-dasar psikomotorik berupa cara bereaksi 

dan cara bergerak yang merupakan bagian 

dari kepribadian seseorang. Selain warna 

penghayatan, temperamen mencakup pula 

bentuk penghayatan yang merupakan gejala 

emosional yang mengikuti proses dunia 

seseorang, bentuk penghayatan itu mencakup 

kekuatan atau intensitas kepekaan, 

kedalaman, dan jangka waktu 

kelangsungannya.
45

 Indikator dari 

temperamen inii adalah: bahagia, sedih, 
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sungkan, sulit menyesuaikan diri, bertindak 

cepat dan mandiri, lambat dan gelisah. 

2. Karakter, yaitu konsekuen teguh atau tidaknya 

dalam mematuhi etika perilaku, teguh 

tidaknya seseorang dalam memegang 

pendirian atau pendapat.
46

 Pendapat lain 

menjelaskan karakter dapat dimaknai sebagai 

nilai dasar yang membangun pribadi 

seseorang, terbentuk baik pengaruh dari 

hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang 

membedakannya dengan orang lain, serta 

diwujudkan dalam sikap dan perilakunya 

dalam kehidupan sehari-hari.
47

 Indikator dari 

karakter ini adalah jujur, tenang, egois, 

menyendiri dan jrang bergaul, tenang dan 

ramah. 

3. Sikap, yaitu sambutan seseorang terhadap 

suatu objek (peristiwa, benda atau apapun) 

yang bersifat positif, negatif, atau ragu-ragu. 

Indikator dari sikap ini adalah tidak merasa 

puas, mengabaikan perintah dan menjauhi 

larangan, memiliki respon yang tenang, 

bertindak bijaksana. 

4. Stabilitas emosional, yaitu kadar kestabilan 

reaksi emosional terhadap rangsangan dari 
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lingkungannya. Indikator dari stabilitas 

emosional ini adalah mudah marah, mudah 

tersinggung, sedih, putus asa. 

5. Responsibilitas (tanggung jawab), yaitu 

kesiapan untuk menerima resiko dari tindakan 

perbuatan yang dilakukan. Sikap tanggung 

jawab ini tidak lepas dari ikatan individu 

dengan lingkungan, faktor bawaan, dan 

dorongan-dorangan yang 

dimilikinya.
48

Indikatornya seperti tidak 

menyelesaikan suatu kegiatan tugas ataupun 

pekerjaan lainnya, mandiri, menerima resiko 

secara wajar. 

6. Sosiabilitas, yaitu disposisi pribadi yang 

berkaitan dengan hubungan interpersonal. 

Disposisi ini seperti tampak dalam sifat 

pribadi yang tertutup atau terbuka, dan 

kemampuan dalam berkomunikasi dengan 

orang lain.
49

 

4. Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap 

Kepribadian Siswa 

Peserta didik adalah individu yang memiliki 

keperibadian, tujuan, cita-cita  hidup dan potensi diri 

yang harus dibimbing, diarahkan, dibina oleh orang 

tua di dalam keluarga. Karena dalam  keluarga orang 
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tua adalah sebagai pendidik pertama bagi anak, 

Pengetahuan orang tua terhadap fase-fase 

pertumbuhan dan perkembangan anak sangat 

menentukan terjadinya komunikasi dan interaksi yang 

baik antara anak dan orang tua, dengan demikian apa 

yang diinginkan orang tua dalam pembentukan 

kepribadian anak menuju kepribadian yang mandiri 

dapat tercapai. 

Menurut Desmita (2012: 144), salah satu 

aspek penting dalam hubungan orang tua dan anak 

adalah  gaya pola asuh orang tua yang dilakukan 

kepada anak, dengan demikian, pola asuh orang-tua 

dalam  mendidik anak pada keluarga sangat penting, 

di keluargalah seorang anak mula-mula memperoleh 

bimbingan dan pendidikan dari orang tua, oleh karena 

itu penanaman bimbingan orang-tua harus ditekankan 

sesuai dengan pola asuh. Dalam keluarga, orang tua 

maupun saudara berpengaruh dalam membentuk 

kepribadian anak. Pola asuh dari orang tua yang baik 

akan melahirkan perilaku yang baik pula bagi anak.
50

   

5. Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap 

Kepribadian Siswa 

Pendidikan merupakan tanggung jawab 

bersama antara keluarga, masyarakat, dan sekolah. 

Ketiga lembaga pendidikan tersebut harus saling 

mempengaruhi dan bekerja sama untuk mencapai 
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tujuan pendidikan yang tertuang dalam UU No. 20 

Tahun 2003 (2003:6) yang menyatakan bahwa 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa serta mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Tujuan pendidikan tersebut 

sejatinya berusaha membentuk pribadi berkualitas 

baik jasmani maupun rohani. 

Proses untuk mencapai pendidikan diatas, 

selain lingkungan kelurga, lingkungan sekolah dan 

masyarakat juga sangat mempengaruhi pembentukan 

kepribadian anak. Sejalan dengan modernitas, 

sekolah berperan sebagai in loco parentis atau 

mengambil alih peran orang tua. Akan tetapi sekolah 

tidak akan mampu mengambil alih seluruh peran 

orang tua dalam pendidikan anak. Menurut Syamsu 

Yusuf (2001:54), sekolah merupakan lembaga 

pendidikan formal yang sistematis melaksanakan 

program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam 

rangka membantu siswa agar mampu megembangkan 

potensinya baik yang menyangkut aspek moral, 

spiritual, intelektual, emosional maupun sosial. Selain 

tempat menempa ilmu bagi para siswa, sekolah juga 

berfungsi sebagai salah satu tempat pembentukan 
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kepribadian anak, serta tempat bersosialisasi, 

berinteraksi dan mengekspresikan diri anak.
51

 

6. Pengaruh Pola Asuh Orang Tua dan Lingkungan 

Sekolah Terhadap Kepribadian Siswa 

Dalam mendidik anak terdapat berbagai 

macam pola asuh oyang dipilih dan digunakan orang 

tua. Pola asuh adalah cara orang tua, yaitu ayah dan 

ibu dalam memberikan kasih sayang dan cara 

mengasuh yang mempunyai pengaruh yang besar 

bagaimana anak melihat dirinya dan lingkungannya. 

Peran orang tua dalam mengasuh anak bukan saja 

untuk menjaga perkembangan jiwa anak dari hal-hal 

yang negatif, mlainkan juga untuk membentuk 

karakter dan kepribadiannya agar menjadi insan yang 

selalu taat menjalankan perintahnya. Oleh karena itu, 

penting bagi orang tua untuk mengetahui bagaimana 

cara menerapkan pola asuh yang baik dan benar 

sehingga akan membentuk kepribadian anak yang 

baik pula.
52

 

Lingkungan sekolah juga merupakan salah 

satu faktor dari pembentukan kepribadian. 

Lingkungan sekolah merupakan lingkungan kedua 

setelah keluarga yang bersifat formal, karena sekolah 

mempunyai bentuk yang jelas memiliki program 

yang telah direncanakan yang telah ditetapkan secara 
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resmi. Sekolah memegang peran penting dalam 

pendidikan karena pengaruhnya sangat besar pada 

jiwa anak. Sekolah mempunyai fungsi sebagai pusat 

pendidikan untuk membentuk pribadi anak agar 

menjadi manusia yang berwatak baik.
53

    

C. Kerangka Berpikir 

Menurut Uma Sekaran kerangka berfikir adalah 

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan 

sebagai masalah yang penting.
54

 Berdasarkan landasan 

teori dan telaah pustaka diatas maka kerangka berfikir 

dalam penelitian ini adalah:  

Variabel Independen ( )  :  Pola Asuh Orang Tua 

( ) :  Lingkungan Sekolah 

Variabel Dependen    (Y)  :  Kepribadian Siswa 

1. Jika pola asuh orang tua baik, maka kepribadian 

siswa baik. 

2. Jika lingkungan sekolah baik, maka kepribadian 

siswa baik. 

3. Jika pola asuh orang tua dan lingkungan sekolah 

baik, maka kepribadian siswa baik. 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah 

penelitian biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan. 
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Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan 

pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari 

pengumpulan data.
55

 Berdasarkan landasan teori dan 

kerangka berfikir diatas, maka selanjutnya dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Hipotesis (Ha) : Terdapat pengaruh antara pola asuh 

orang tua terhadap kepribadian siswa SMPN 4 

Ponorogo. 

2. Hipotesis (Ha) : Terdapat pengaruh antara lingkungan 

sekolah terhadap terhadap kepribadian siswa SMPN 4 

Ponorogo. 

3. Hipotesis (Ha) : Terdapat pengaruh antara pola asuh 

orang tua dan lingkungan sekolah terhadap terhadap 

kepribadian siswa SMPN 4 Ponorogo 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

mendapatkan data dan informasi mengenai berbagai hal 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Peneliian 

merupakan operasionalisasi dari metode yang digunakan 

untuk memperoleh pengetahuan ilmiah atau disebut 

dengan metode ilmiah. Terdapat dua jenis metode 

penelitian, yaitu Metode Penelitian Kuantitatif dan 

Metode Penelitian Kualitatif.
56

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

metode penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan.
57

 

 Dalam rancangan penelitian ini penulis 

menggunakan tiga variabel. Yakni dua variabel 

independen dan satu variabel dependen. Variabel 
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independen yaitu pola asuh orang tua dan lingkungan 

sekolah, sedangkan variabel dependen yaitu kepribadian 

siswa.  

Dalam penelitian ini yang akan diregresikan 

adalah tipe pola asuh orang tua ( ) dan lingkungan 

sekolah (  terhadap kepribadian siswa (Y). Untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh antara pola asuh orang 

tua dan lingkungan sekolah terhadap kepribadian siswa 

dilakukan analisis regresi ganda.  

Gambar 3.1 

Gambar desain penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: X1 : Pola asuh orang tua 

   X2 : Lingkungan sekolah 

    Y : Kepribadian siswa 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang 

tetapi juga obyek benda-benda dan yang lain. 

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada 

obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau 

obyek itu.
58

 Jadi dapat dikatakan populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian.
59

  

Sedangkan yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMPN 

4 Ponorogo, yang terbagi menjadi 8 kelas yang 

keseluruhannya berjumlah 251 siswa. 

Tabel 3.1  

Jumlah Siswa Kelas VIII SMP Negeri 4 Ponorogo 

No Kelas Jumlah 

1 VIII A 32 

2 VIII B 31 

3 VIII C 31 

4 VIII D 31 

                                                           
58

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 117. 
59

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendektan 

Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 173. 
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5 VIII E 32 

6 VIII F 32 

7 VIII G 32 

8 VIII H 30 

 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, 

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunaan sampel 

yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari 

dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat 

diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang 

diambil dari populasi harus betul-betul representatif 

(mewakili).
60

  

Sebagaimana telah disebutkan dalam 

bukunya Suharsimi Arikunto bahwasannya apabila 

subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil 

semua. Sehingga penelitiannya penelitian populasi. 

Selanjutnya jika subjeknya besar dapat diambil 

antara 20% - 25% atau lebih, tergantung setidak-

tidaknya dari: 

                                                           
60

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 118. 
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a) Kemampuan peneliti dilihat dari tenaga, waktu, 

dan dana. 

b) Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap 

subjek, karena hal ini menyangkut banyak sedikit 

data. 

c) Besar resiko yang ditanggung peneliti.
61

 

Adapun teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik 

random simple sampling yaitu pengambilan anggota 

sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi 

tersebut.
62

 Adapun sampel yang diambil adalah siswa 

kelas VIII SMPN 4 Ponorogo yang diambil secara 

acak. Jadi, sampel yang diperoleh dengan 20% dari 251 

jumlah sampelnya adalah 50 siswa. 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunkan 

untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang 

diamati. Secara spesifik semua fenomena yang diamati 

disebut variabel penelitian.
63

 Data yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang pola asuh  orang  tua  di SMP Negeri 4 

Ponorogo. 

                                                           
61
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2. Data tentang lingkungan sekolah di SMP Negeri 4 

Ponorogo. 

3. Data tentang kepribadian siswa di SMP Negeri 4 

Ponorogo. 

Adapun instrument pengumpulan data dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Instrument Pengumpulan Data 
 

Judul Variabel 
Sub 

Variabel 
Indikator Teknik 

Sebelum 
Uji 

Validitas 

Sesudah 
Uji 

Validitas 

Pengar
uh Pola 
Asuh 
Orang 
Tua 
dan 
Lingku
ngan 
Sekola
h 
terhada
p 
Keprib
adian 
Siswa 
kelas 
VIII 
SMP 
Negeri 
4  
Ponoro
go 
Tahun  
Pelajar
an 
2018/2
019 

Pola 
Asuh 
Orang 
Tua  

(  

1. Otoriter  a. Orang tua 
menerapk
an 
peraturan 
yang 
ketat. 

b. Orang tua 
tidak 
memberik
an pujian 
atau 
hadiah 
kepada 
anak 
ketika 
anak 
berperilak
u benar 
atau 
berprestas
i. 

c. Segala 
keinginan 
oarang 
tua  

d. harus 
dipatuhi 

e. Orang tua 
bersikap 
keras 
bahkan 
menghuk

Angket  1, 2, 3, 4 
 
5, 6 
 
 
 
 
7, 8, 9 
 
10, 11, 
12 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 
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Judul Variabel 
Sub 

Variabel 
Indikator Teknik 

Sebelum 
Uji 

Validitas 

Sesudah 
Uji 

Validitas 

um secara 
fisik  

2. Permis
sif  

a. Orang tua 
bersikap 
membiark
an tanpa 
membimbi
ng 

b. Orang 
tua 
memberi 
kebebasa
n kepada 
anak 
tanpa 
ada 
batasan 
atau 
aturan 

c. Orang 
tua tidak 
memberi
kan 
pujian 
atau 
hadiah 
kepada 
saya  

13, 14, 
15, 16,17 
18, 19, 
20, 21, 
22 
 
23, 24 

9, 10, 11, 
12, 13 

  3. Demokrat
is 

a. Orang 
tua 
memberi
kan 
perhatia
n tanpa 
mengeka
ng 
kebebasa
nnya 

b. Orang 
tua 
melibatk
an anak 
untuk 
berpenda
pat 
dalam 
masalah 

 25, 26, 
27, 28, 
29 
 
 
 
 
30, 31, 
32, 33 
 
 
34, 35, 
36 
 
 
 
37, 38, 39 

14, 15, 
16, 17, 
18, 19, 
20, 21, 
22 
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Judul Variabel 
Sub 

Variabel 
Indikator Teknik 

Sebelum 
Uji 

Validitas 

Sesudah 
Uji 

Validitas 

keluarga 
ataupun 
yang 
menyang
kut masa 
depan 
anak 

c. Orang 
tua 
memberi 
sedikit 
kebebasa
n kepada 
anak 
dengan 
mempun
yai 
acuan 

d. Orang 
tua 
bersikap 
hangat, 
menasih
ati, 
menerim
a, 
negoisas
i dengan  
anak. 

 Lingkun
gan 
Sekolah 

(  

1. Keadaa
n 
gedung  

a. Suasana 
kelas yang 
bersih  

b. Nyaman 
c. Tidak 

ramai  
d. Membosan

kan 
e. Tenang 

Angket 

1, 2, 3, 4 1, 2 

 2. Metod
e 
mengaj
ar 

a. Sungguh-
sungguh 
dalam 
mengajar 

b. Mengguna
kan 
metode 
yang baik 

 5, 6, 7, 8 3, 4, 5 
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Judul Variabel 
Sub 

Variabel 
Indikator Teknik 

Sebelum 
Uji 

Validitas 

Sesudah 
Uji 

Validitas 

dalam 
mengajar 

 3. Disipli
n 
sekola
h 

a. Mematuhi 
peraturan  

b. Berdo’a 
sebelum 
memulai 
pelajaran 

c. Tepat 
waktu 
masuk 
kelas 

d. Mengerjak
an PR 
tepat 
waktu 

e. Selalu 
mengikuti 
kegiatan 
sekolah 

 9, 10, 11, 
12, 13, 
14, 15, 
16, 17, 
18, 21, 
22 

6, 7, 8, 9, 
10, 11, 
12 

 4. Kuriku
lum 

a. Guru 
menyajika
n bahan 
yang 
berkaitan 
dngan 
mata 
pelajaran 
agar siswa 
mampu 
menerima 
memahami 
dan 
menguasai 
pelajaran 
tersebut 

 23, 24, 
25, 26 

13, 14 

  5. Relasi 
siswa 
dengan 
siswa 

a. Mengharga
i teman 

b. Menjenguk 
ketika sakit 

 27, 28,  15, 16 

 6. Relasi 
guru 
dengan 
siswa 

a. Membentu
k relasi 
yang baik 

b. Mengikuti 
pelajaran 

c. Saling 
peduli 

 29, 30, 
31, 32, 
33, 34, 
35, 36 

17, 18, 
19, 20, 
21 
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Judul Variabel 
Sub 

Variabel 
Indikator Teknik 

Sebelum 
Uji 

Validitas 

Sesudah 
Uji 

Validitas 

d. Kasih 
sayang 

e. Memotivas
i siswanya 

 7. Alat 
pengaj
aran 

a. Adanya 
fasilitas 
yang 
lengkap 
seperti 
papan 
tulis, 
perpustaka
an, Lcd 
Proyektor 
dan 
sebagainya
. 

 37, 38, 
39 

23, 24 
 
 
 
 
 
 

 

Kepriba

dian ( ) 

1. Temper
amen  

a. Bahagia 
b. Sedih 
c. Sungkan  
d. Sulit 

menyesuai
kan diri 

e. Bertindak 
cepat dan 
mandiri 

f. Lambat  
g. Gelish 

Angket 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

1, 2, 3 

  2. Karakte
r 

a. Jujur 
b. Tenang 

dan ramah 
c. Tampil 

kurang rapi 
d. Menyendir

i dan 
jarang 
bergaul 

e. Berkemaua
n kuat dan 
keras 
kepala 

f. Egois 

 8, 9, 10, 
11, 12, 
13, 14 

4, 5, 6, 
18 

 3. Sikap  a. Mengabaik
an perintah 
dan 
menjauhi 

 15, 16, 
17, 18, 
19, 20, 
21 

7, 8, 9 
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Judul Variabel 
Sub 

Variabel 
Indikator Teknik 

Sebelum 
Uji 

Validitas 

Sesudah 
Uji 

Validitas 

larangan 
b. Tidak 

merasa 
puas 

c. Peduli 
 4. Stabilita

s emosi 
a. Marah 
b. Tidak 

putus asa 
c. Bersikap 

bijaksana 

 22, 23, 
24, 25 

10, 11, 
12, 13 

 5. Respon
sibilitas 
(tanggu
ng 
jawab) 

a. Tidak 
menyelesai
kan suatu 
kegitan 

b. Bersikap 
mandiri 

 26, 27, 
28, 29, 
30 

14, 15, 
16 

 6. Sosiabil
itas  

a. Mudah 
berkomuni
kasi 
dengan 
baik 

b. Terbuka 
pada orang 
lain 

 31, 32, 
33 

17, 19 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara  yang 

ditempuh dan alat yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data.
64

 Dalam rangka untuk memperoleh 

data yang berkaitan dengan penelitian ini maka penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data. Adapun 

pengumpulan datanya itu dengan: 

1. Kuesioner (Angket) 

Angket atau kuesioner merupakan suatu 

teknik atau cara pengumpulan data secara tidak 

                                                           
64
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langsung (peneliti tidak langsung bertanya-jawab 

dengan responden).
65

 Kuesioner adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia 

ketahui.
66

  

Pelaksanaan penyebaran angket diberikan 

secara langsung kepada responden yaitu siswa kelas 

VIII SMP Negeri Ponorogo agar responden mengisi 

angket sesuai kondisi sebenarnya. Angket disusun 

dari indikator-indikator pada tiap variabel yang 

didapatkan dari teori-teori terkait. Sebelum 

dilakukan penelitian, angket diuji coba terlebih 

dahulu pada 25 responden untuk mengetahui 

validitas dan reliabilitas butir soal angket. Setelah 

didapatkan hasil vaiditas dan reliabilitas, maka 

disusun kembali butir-butir soal yang valid dan 

reliabel untuk digunakan sebagai instrumen 

penelitian. 

Pengumpulan data menggunakan angket 

yang mengacu pada skala Likert. Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang 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 
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diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik 

tolak untuk menyusun item-item instrument yang 

dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.
67

 

Pengumpulan data menggunakan angket 

yang mengacu pada skala Likert dengan skor sebagai 

berikut:  

 

Tabel 3.3 

Skala Likert 

Jawaban 

Pernyataan  

Positif 

(+) 

Negatif (-) 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Jarang 2 3 

Tidak pernah  1 4 

 

Pengumpulan data menggunakan angket 

dalam penelitian ini adalah untuk mencari data 

mengenai pola asuh orang tua, lingkungan sekolah, 

dan kepribadian siswa.  

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen 
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 Sugiyono, Metodologi Penelitian…, 134-135. 
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tertulis, gambar maupun elektronik.
68

 Metode 

dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data 

tentang sejarah berdirinya sekolah, visi-misi dan 

tujuan, struktur organisasi, keadaan guru-guru, 

sarana prasarana dan keadaan siswa kelas VIII 

SMPN 4 Ponorogo. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data 

merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam 

analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan 

variabel dan jenis responden, mentabulasi data 

berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan 

data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan 

untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan.
69

 

Karena data penelitian adalah data kuantitatif, 

maka teknik analisis data menggunakan statistik. Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan tiga langkah teknik 

analisis data, yakni uji pra penelitian, uji asumsi klasik, 

uji hipotesis dengan menggunakan bantuan program 

komputer yaitu program Excel dan Statistical Product 

And Services Solution (SPSS 16.0 for Windows). 
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1. Tahap pra penelitian 

a. Uji Validitas 

Validitas bersal dari bahasa inggris 

validitiy yang berarti keabsahan. Dalam 

penelitian, keabsahan sering dikaitkan dengan 

instrumen atau alat ukur. Uji validitas 

merupakan syarat yang terpenting dalam suatu 

evaluasi. Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen 

yang valid atau sahih mempunyai validitas yang 

tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid 

berarti memiliki validitas rendah.
70

 

Perhitungan validitas instrumen pola 

asuh orang tua (X1) dan lingkungan sekolah 

(X2) secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat yaitu kepribadian siswa (Y) dibantu 

dengan menggunakan program Exel.  

Cara menentukan valid atau tidaknya 

instrumen terhadap responden adalah dengan 

mengkonsultasikan hasil perhitungan korelasi 

dengan tabel nilai koefisien korelasi product 

moment pada taraf kesalahan/signifikansi 5% 

yaitu sebesar 0,413 (df = n-k). Apabila r hitung 

> r tabel dengan taraf signifikansi 5% maka soal 
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dinyatakan valid, apabila r hitung < r tabel 

maka soal dinyatakan tidak valid.
71

 

Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian Pola 

Asuh Orang Tua 

Variabel No. 

Item 

“r” 

hitung 

“r” 

tabel 
Ket 

Pola Asuh 

Orang Tua 
1. 0,161644  

   
 

0,413 
Tidak 

Valid 

2. 0,410374 0,413 Valid 

3. 0,57958 0,413 Valid 

4. 0,612853 0,413 Valid 

5. 0,3104 0,413 
Tidak 

Valid 

6. 0,5311 0,413 Valid 

7. 0,4832 0,413 Valid 

8. 0,5327 0,413 Valid 

9. -0,2337 0,413 
Tidak 

Valid 

10. 0,63637 0,413 Valid 

11. 0,08275 0,413 
Tidak 

Valid 

12. 0,49724 0,413 Valid 

13. 0,50241 0,413 Valid 

14. 0,4024 0,413 
Tidak 

Valid 

15. 0,34884 0,413 
Tidak 

Valid 

16. 0,63774 0,413 Valid 

17. 0,13583 0,413 
Tidak 

Valid 

18. 0,2967 0,413 
Tidak 

Valid 

19. -0,0284 0,413 Tidak 
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Variabel No. 

Item 

“r” 

hitung 

“r” 

tabel 
Ket 

Valid 

20. 0,40604 0,413 Valid 

21. 0,43511 0,413 Valid 

22. 0,19913 0,413 
TidakV

alid 

23. 0,139 0,413 
Tidak 

Valid 

24. 0,55547 0,413 Valid 

25. 0,46794 0,413 Valid 

26. 0,56938 0,413 Valid 

27. 0,23802 0,413 
Tidak 

Valid 

28. 0,3358 0,413 
Tidak 

Valid 

29. 0,45642 0,413 Valid 

30. 0,40306 0,413 
Tidak 

Valid 

31. 0,5797 0,413 Valid 

32. 0,24415 0,413 
Tidak 

Valid 

33. 0,47097 0,413 Valid 

34. 0,47921 0,413 Valid 

35. 0,47293 0,413 Valid 

36. 0,46555 0,413 Valid 

37. 0,61494 0,413 Valid 

38. 0,32017 0,413 
Tidak 

Valid 

39. 0,10891 0,413 
Tidak 

Valid 
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Tabel 3.5 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian 

Lingkungan Sekolah 

Variabel  No. 

Item 

“r” 

hitung 

“r” 

tabel 
Keterangan 

Lingkungan 

Sekolah 

1. 0,26797 0,413 Tidak Valid 

2. 0,76771 0,413 Valid 

3. 0,56517 0,413 Valid 

4. 0,2703 0,413 Tudak Valid 

5. 0,47346 0,413 Valid 

6. 0,30024 0,413 Tidak Valid 

7. 0,49178 0,413 Valid 

8. 0,53548 0,413 Valid 

9. 0,4623 0,413 Valid 

10. 0,26459 0,413 Tidak Valid 

11. 0,15977 0,413 Tidak Valid 

12. -0,0203 0,413 Tidak Valid 

13. 0,57453 0,413 Valid 

14. 0,59636 0,413 Valid 

15. 0,51558 0,413 Valid 

16. 0,50983 0,413 Valid 

17. 0,33508 0,413 Tidak Valid 

18. 0,56437 0,413 Valid 

19. 0,35307 0,413 Tidak Valid 
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20. 0,3868 0,413 Tidak Valid 

21. 0,32916 0,413 Tidak Valid 

22. 0,50931 0,413 Valid 

23. 0,52174 0,413 Valid 

24. 0,52174 0,413 Valid 

25. 0,16254 0,413 Tidak Valid 

26. 0,25942 0,413 Tidak Valid 

27. 0,45874 0,413 Valid 

28. 0,49407 0,413 Valid 

29. 0,49407 0,413 Valid 

30. -0,0762 0,413 Tidak Valid 

31. 0,45438 0,413 Valid 

32. 0,54025 0,413 Valid 

33. 0,50542 0,413 Valid 

34. 0,47867 0,413 Valid 

35. 0,30803 0,413 Tidak Valid 

36. 0,66669 0,413 Valid 

37. 0,01388 0,413 Tidak Valid 

38. 0,50365 0,413 Valid 

39. 0,52146 0,413 Valid 
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Tabel 3.6 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian kepribadian 

Siswa 

Variabel 
No. 

Item 

“r” 

hitung 

“r” 

tabel 
Ket 

Kepribadian 

Siswa 

1. 0,47533 0,413 Valid 

2. 0,35522 0,413 Tidak Valid 

3. 0,61114 0,413 Valid 

4. 0,38886 0,413 Tidak Valid 

5. 0,66948 0,413 Valid 

6. 0,16004 0,413 Tidak Valid 

7. 0,29995 0,413 Tidak Valid 

8. 0,50051 0,413 Valid 

9. 0,47423 0,413 Valid 

10. 0,2854 0,413 Tidak Valid 

11. 0,58984 0,413 Valid 

12. 0,32114 0,413 Tidak Valid 

13. 0,74136 0,413 Valid 

14. 0,55156 0,413 Valid 

15. 0,12028 0,413 Tidak Valid 

16. 0,57118 0,413 Valid 

17. 0,57105 0,413 Valid 

18. -0,1952 0,413 Tidak Valid 

19. 0,18622 0,413 Tidak Valid 
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20. -0,0114 0,413 Tidak Valid 

21. 0,48162 0,413 Valid 

22. 0,45225 0,413 Valid 

23. 0,66127 0,413 Valid 

24. 0,65821 0,413 Valid 

25. 0,52703 0,413 Valid 

26. 0,26813 0,413 Tidak Valid 

27. 0,70165 0,413 Valid 

28. 0,55752 0,413 Valid 

29. 0,53902 0,413 Valid 

30. 0,24972 0,413 Tidak Valid 

31. 0,50986 0,413 Valid 

32. -0,2746 0,413 Tidak Valid 

33. 0,19194 0,413 Tidak Valid 

 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah derajat ketepatan alat 

tersebut dalam mengukur apa yang diukurnya.
72

 

Instrument yang reliable adalah instrument yang 

bila digunakan beberapa kali untuk mengukur 

obyek yang sama, akan menghasilkan data yang 

sama.
73
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Untuk menguji reliabilitas instrumen, 

dalam penelitian ini dilakukan dengan instrumen 

menggunakan alpha cronbach dengan bantuan 

progam SPSS versi 16.0 for windows. Kriteria 

dan reliabilitas instrumen penelitian adalah 

apabila harga croanbach alfa  lebih besar dari 

0,6 maka instrumen tersebut dikatakan reliabel 

dan sebaliknya.
74

 Untuk menentukan tingkat 

reliabilitas instrumen peneliti berpedoman pada 

pendapat Suharsimi. Sebagaimana terdapat pada 

tabel berikut: 
75

 

Tabel 3.7 

Interpretasi Nilai r 

Interval Koevisien  Tingkat Reliabilitas  

0,00 - 0,200 Sangat Rendah 

0,200 - 0,400 Rendah 

0,400 - 0,600 Cukup 

0,600 - 0,800 Tinggi 

0,800 - 1,000 Sangat Tinggi 

Adapun teknik yang digunakan untuk 

menghitung reliabilitas instrumen disini peneliti 

menggunakan SPSS versi 16.0 for windows. 

Kemudian ditemukan hasil sebagai berikut: 

 

 

 

                                                           
74

 Duwi Prayitno, SPSS  Handbook; Analisis Data, Olah data, dan 

Penyelesaian Kasus-Kasus Sraristik (Yogyakarta: Mediakom, 2016),60.  
75

 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi…, 75. 
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Tabel 3.8 

Uji Reliabilitas Pola Asuh Orang Tua 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.880 22 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai 

cronbach alpha adalah sebesar 0,880, jadi angka 

tersebut lebih besar dari  sebesar 0,6. Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa instrumen 

penelitian yang digunakan untuk mengukur 

variabel pola asuh orang tua dapat dikatakan 

reliabel sangat tinggi. 

Tabel 3.9 

Uji Reliabilitas Lingkungan Sekolah 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.909 24 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai 

cronbach alpha adalah sebesar 0,909, jadi angka 

tersebut lebih besar dari  sebesar 0,6. Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa instrumen 

penelitian yang digunakan untuk mengukur 
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variabel lingkungan sekolah dapat dikatakan 

reliabel sangat tinggi. 

Tabel 3.9 

Uji Reliabilitas Kepribadian Siswa 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.883 19 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai 

cronbach alpha adalah sebesar 0,883, jadi angka 

tersebut lebih besar dari  sebesar 0,6. Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa instrumen 

penelitian yang digunakan untuk mengukur 

variabel kepribadian siswa dapat dikatakan 

reliabel sangat tinggi. 

Dari hasil uji reliabiltas pada masing-

masing instrumen dapat disimpulkan bahwa 

untuk instrumen variabel pola asuh orang tua, 

lingkungan sekolah, an kepribadian siswa 

dinyatakan reliabel. Setelah masing-masing 

instrumen diuji validitas dan reliabilitas, 

pernyataan pada masing-masing variabel 

kemudian dilakukan perbaikan sampai menjadi 

pernyataan yang valid dan reliabel yang 

kemudian digunakan dalam pengumpulan data 

dalam penelitian. 
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2. Analisis Hasil Penelitian  

a. Uji Asumsi Klasik 

Analisis regresi pada dasarnya memiliki 

syarat atau asumsi dasar yang digunakan dalam 

regresi yang disebut asumsi klasik.
76

 Dalam 

penelitian ini dilakukan uji pemenuhan asumsi 

klasik yaitu uji normalitas residual, uji 

linieritas, uji autokorelasi, dan uji 

heteroskedatisitas. Hasil uji asumsi klasik 

menggunakan program SPSS versi 16.0 for 

windows. 

 

1) Uji Normalitas 

Untuk menghindari kesalahan dalam 

penyebaran data yang tidak 100%  normal 

(tidak normal sempurna) maka diperlukan 

uji normalitas residual. Uji normalitas 

residual digunakan untuk menguji apakah 

nilai residual yang dihasilkan dari model 

regresi terdistribusi secara normal atau tidak. 

Jadi, dalam hal ini yang diuji normalitas 

bukan masing-masing variabel independen 

dan dependen tetapi nilai residual yang 

dihasilkan dari model regresi.
77

  

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan uji normalitas dengan 

                                                           
76

 Edi Irawan, Pengantar Statistika Penelitian Pendidikan 

(Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014), 287.  
77

 Danang Sunyoto, Analisis Validitas dan Asumsi Klasik 

(Yogyakarta: Gava Media, 2012), 119.  
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kolmogorof-smirnov SPSS versi 16.0 for 

windows. Untuk mengetahui apakah 

distribusi frekuensi masing-masing variabel 

normal atau tidak, yaitu dengan 

membandingkan signifikansi (Sig.) dengan 

alpha 0,05. Jika signifikansi (Sig.) > 0,05 

maka data penelitian berdistribusi normal. 

Namun, jika signifikansi (Sig.) < 0,05 maka 

data penelitian tidak berdistribusi normal.
78

 

2) Uji Liniearitas  

Uji linearitas merupakan uji 

kelineran garis regresi. Digunakan pada 

analisis regresi linier sederhana dan analisis 

regresi verganda. Uji linieritas menggunakan 

SPSS versi 16.0 for windows. Untuk uji 

linearitas pada SPSS digunakan Test 

Linearty dengan taraf signifikan 0,05. Dua 

variabel dikatakan mempunyai hubungan 

yang linier bila nilai signifikansi pada 

Deviantion From Liniarty lebih dari 0,05.
79

 

3) Uji Multikolinieritas 

Uji asumsi klasik jenis ini diterapkan 

untuk analisis regresi berganda yang terdiri 

atas dua atau lebih variabel 

bebas/independent variable(x1,x2,x3,x4...., 

xn), dimana akan diukur tingkat asosiasi 

                                                           
78

 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika…, 54.  
79

 Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik 

dengan Menggunakan SPSS...,55. 
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(keeratan) hubungan antara variabel bebas 

tersebut melalui besaran koefisien korelasi 

(r). Dikatakan terjadi multikolinieritas jika 

koefisien korelasi antara variabel bebas (x1, 

dan x2, x3 dan x4, dan seterusnya) lebih 

besar dari 0,60 (pendapat lain: 0,50 dan 

0,90). Dikatakan tidak terjadi 

multikolinieritas jika koefisien korelasi antar 

variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 

0,60 (r ≤ 0,60). Dalam menentukan ada 

tidaknya multikolinieritas dapat 

emnggunakan cara sebagai berikut: 

1) Nilai tolerance adalah besarnya tingkat 

kesalahan yang dibenarkan secara statistik 

(α) 

2) Nilai variance inflation factor (VIF) 

adalah faktor inflasi penyimpangan baku 

kuadrat. Nilai tolerance (α) dan variance 

inflation factor (VIF) dapat dicari dengan 

menggabungkan kedua nilai tersebut 

sebagai berikut: 

a. Besar nilai tolerance (α): α = 1/VIF 

b. Besar nilai variance inflation factor 

(VIF): VIF = 1/ α 

Variabel bebas mengalami 

multikolinierias jika α hitung < α dan VIF 

hitung > VIF.  

Uji multikolinearitas untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya 
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kooperasi yang tinggi antar variabel 

independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi 

diantara variabel bebas.
80

 

Pada perhitungan menggunakan 

SPSS versi 16 Menggunakan besaran 

tolerance (α) dan variance inflation faktor 

(VIF). Jika menggunakan alpha/tolerance = 

10% atau 0,10, maka VIF = 10. Dari output 

besar VIF hitung (VIF pola asuh orang tua = 

1,115 dan VIF lingkungan sekolah =1,115) < 

VIF= 10 dan semua tolerance variabel bebas 

(0,897 = 89,7%) diatas 10%, dapat 

disimpulkan bahwa antar variabel bebas 

tidak terjadi multikolinieritas. 

4) Uji Heteroskedasitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance antara satu 

pengamatan dengan pengamatan lain. Model 

regresi yang baikadalah yang 

homokedatisitas atau tidak terjadi 

heteroskedatisitas karena data cross section 

memiliki data yang mewakili berbagai 

ukuran (kecil, sedang, dan besar).
81

Untuk 
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 Danang Sunyoto, Analisis Validitas…, 131.  
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 Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 

(Yogyakarta : Atma Jaya, 2009), 124. 
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mendeteksi uji ini dilakukan dengan grafik 

scatterplot.   

Dalam grafik scatterplot yakni 

dengan melihat pola yang dibentuk oleh titik 

dalam grafik. Apabila titik-titik tersebut 

membentuk pola tertentu, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat gejala 

heteroskedastisitas.  

Untuk mendeteksi uji ini, yaitu 

variabel independen signifikan secara 

statistik mempengaruhi variabel dependen 

maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. 

Sebaliknya jika variabel independen tidak 

signifikan, maka tidak ada gejala 

heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas 

menggunakan SPSS versi 16.0 for windows 

b. Uji Hipotesis 

1) Analisis Regresi Linier Sederhana  

Teknik analisis data untuk menjawab 

rumusan masalah no. 1 dan 2 yaitu dengan 

menggunakan analisis regresi linier 

sederhana untuk mengetahui apakah variabel 

independen yang ada dalam model 

mempunyai pengaruh yang nyata secara 

serentak terhadap variabel dependen, yaitu 

pengaruh variabel pola asuh orang tua (X1) 

terhadap kepribadian siswa (Y) dan 

pengaruh lingkungan sekolah  (X2) terhadap 

kepribadian siswa (Y). Peneliti 
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menggunakan program SPSS Statistics 

Version 16 untuk mengolah data. Adapun 

langkah-langkah pengambilan keputusan 

output SPSS berdasarkan pendapat V. 

Wiratna Sujarweti adalah sebagai berikut: 

a) Cara 1: jika Sig > 0,05 maka H0 diterima 

dan jika Sig < 0,05 maka H0 ditolak.
82

 

b) Cara 2: jika t hitung < t tabel maka H0 

diterima, sebaliknya jika t hitung > t tabel 

maka H0 ditolak.
83

 

r : untuk menentukan koefisien korelasi 

R
2 

: untuk menentukan koefisien 

determinasi 

Dilakukan uji tuntuk pengujian 

signifikansi regresi sederhana, yaitu untuk 

melihat pengaruh antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. Nilai t hitung 

konstanta regresi, sedangkan t tabel dengan 

alfa adalah 0,05.
84

 

Apabila hasil uji hipotesis 

menggunakan regresi sederhana 

menunjukkan H0 ditolak maka artinya ada 

pengaruh antara variabel bebas dengan 
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83
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variabel terikat sehingga perlu analisis lebih 

lanjut. Untuk mengetahui besar pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu 

dengan melihat output SPSS tabel Anova B. 

Untuk mengetahui berapa presentase 

variabel terikat dipengaruhi oleh variabel 

bebas yaitu dengan cara mengalikan R 

Square dengan 100%. 

2) Analisis Regresi Linier Ganda 

Teknik analisis data untuk menjawab 

rumusan masalah no.3 yaitu dengan 

menggunakan analisis regresi linier ganda, 

untuk mengetahui pengaruh antara kedua 

variabel bebas yaitu  pola asuh orang tua 

(X1) dan lingkungan sekolah (X2) secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu 

kepribadian siswa (Y). Peneliti 

menggunakan SPSS Statistics Version 16 

untuk mengolah data adapun langkah-

langkah pengambilan keputusan output 

SPSS berdasarkan pendapat V. Wiratna 

Sujarweni adalah sebagai berikut: 

a) Cara 1: jika Sig > 0,05 maka H0 diterima 

dan jika Sig < 0,05 maka H0 ditolak. 

b) Cara 2: jika F hitung <F tabel maka H0 

diterima, sebaliknya jika F hitung >F 

tabel maka H0 ditolak. 

Dilakukan uji F untuk pengujian 

regresi ganda yaitu untuk melihat pengaruh 
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secara bersama-sama antara variabel bebas 

dengan variabel terikat.  

Untuk mengetahui besar pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu 

dengan melihat output SPSS tabel Anova B. 

Untuk mengetahui berapa presentase 

variabel terikat dipengaruhi oleh variabel 

bebas secara bersama-sama yaitu dengan 

cara mengalikan R Square dengan 100%.
85
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BAB IV 

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat SMPN 4 Ponorogo 

SMPN 4 Ponorogo berdiri tahun 1979 

merupakan integrasi dan alih fungsi dan ST (Sekolah 

Teknik) Negeri 2 Ponorogo. Hal ini seiring program 

pemerintah waktu itu bahwa lulusan menengah 

pertama dianggap belum siap kerja, maka sekolah 

kejuruan tingkat SLTP dialihfungsikan dan 

diintegrasikan menjadi sekolah menengah umum. 

Demikian juga ST Negeri 2 Ponorogo yang 

merupakan sekolah lanjutan pertama kejuruan 

dengan keahlian teknik bangunan dialihfungsikan 

menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 

Ponorogo. 

Berkaitan dengan ini, banyak kendala yang 

dihadapi antara lain adalah masalah guru yang 

mayoritas berlatar belakangteknik akhirnya 

didistribusikan ke seluruh wilayah Jawa Timur untuk 

mengajar di Sekolah Menengah atas, dengan adanya 

penambahan pendidikan khusus mengingat semua 

guru ST adalah lulusan STM, untuk menjadi guru 

yang setingkat dengan STM harus menempuh 

pendidikan lagi. Bagi mereka yang mempunyai 

permintaan untuk memilih lokasi yang 

barudisilahkan memilih lokasi baru. Namun, bagi 

mereka yang tidak mempunyai pilihan 
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didistribusikan sesuai dengan kepentingan 

pemerintah, khususnya berkenaan dengan dimana 

daerah yang dirasa kurang guru dan akan 

ditempatkan di daerah tersebut. Untuk guru yang 

berlatarbelakang PGSLP dengan pendidikan non 

teknik tentunya tidak menjadi masalah dan langsung 

ditempatkan menjadi guru SMPN 4 Ponorogo 

tersebut. 

Sampai sekarang SMPN 4 Ponorogo harus 

mengalami perkembangan seiring dengan program 

pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, 

sehingga sudah disiapkan menjadi sekolah 

berstandar Nasional (SSN). Untuk kepentingan 

tersebut SMPN 4 Ponorogo terus mengembangkan 

diri dengan melengkapi sarana prasarana yang 

memadai untuk menjadi sekolah kategori SSN. 

Pengembangan ini dimulai dengan perluasan lahan 

dengan membeli tanah milik warga dan 

pengembangan bangunan fisik dengan membangun 

masjid. Perkembangan yang cukup pesat ini ternyata 

mampu meningkatkan animo masyarakatuntuk 

menyekolahkan putra-putrinya di SMPN 4 Ponorogo 

yang dari tahun ke tahun senantiasa meningkat. 

Untuk keperluan managerial SMPN 4 

Ponorogo juga terus mengembangkan diri mulai dari 

pergantian kepala sekolah dan juga peningkatan 

kualitas guru terus ditingkatkan. Semua guru pada 

saat ini sudah menempuh S1 bahkan yang 

menempuh pendidikan S2 sudah mulai ada. 
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2. Profil SMPN 4 Ponorogo 

Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 

PONOROGO 

NPSN :  20510722 

Bentuk Pendidikan :  SMP 

Status Sekolah :  Negeri 

Status Kepemilikan :  Pemerintah Daerah 

SK Izin Operasional :  030/UNTUK/1979 

Tanggal SK :  1979-01-04 

Alamat :  Jl. Jenderal Sudirman 92 

Desa/Kelurahan :  KEPATIHAN 

Kecamatan :  Ponorogo 

Kabupaten/Kota :  Kabupaten Ponorogo 

Propinsi :  Jawa Timur 

RT :  1 

RW  :  1 

Nama Dusun :  KRAJAN 

Kode Pos :  63416 

Lintang :  -7.8720450 

Bujur :  111.4689000 

Layanan Keb. Khusus :  Tidak ada 

SK Pendirian Sekolah  :  030/UNTUK/1979 

Rekening BOS  : 0202408320 

Nama Bank :  BPD JATIM  

Nama KCP/Unit :  PONOROGO 

Nomor Telepon  :  0352 481429 

Nomor Fax :  0352 481429 

Email                         :  smp4prg@gmail.com 

mailto:smp4prg@gmail.com
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3. Visi, Misi dan Tujuan SMPN 4 Ponorogo 

a. Visi 

Berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya dan 

peduli lingkungan. 

b. Misi 

1) Mengoptimalkan pengamalan ajaran 

beragama dan nilai-nilai keagamaan. 

2) Mengoptimalkan proses pembelajaran 

sehingga menghasilkan prestasi dibidang 

akademik. 

3) Meningkatkan GSA (Gain Score 

Achievement) Ujian Nasional. 

4) Mengoptimalkan kegiatan pengembangan 

diri sehingga meningkatkan prestasi 

nonakademik. 

5) Mengoptimalkan kepedulian warga sekolah 

terhadap kebersihan, keamanan, 

kekeluargaan, dan cinta lingkungan. 

c. Tujuan 

1) Meningkatkan pengamalan 5 S (Senyum, 

Salam, Sapa, Sopan, dan Santun) pada 

seluruh warga sekolah. 

2) Meningkatkan pengamalan shalat berjamaah 

(dhuhur/Jum’at) di sekolah 

3) Mengoptimalkan proses pembelajaran 

dengan menggnakan media ICT dan 

pendekatan nonkonvensional diantaranya 

CTL. 
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4) Meningkatkan prestasi akademik dengan 

nilai diatas Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang telah ditentukan. 

5) Mengoptimalkan pelaksanaan program 

perbaikan dan pengayaan. 

6) Mengoptimalkan tambahan pelajaran untuk 

meningkatkan prestasi akademik. 

7) Meningkatkan nilai rata-rata UN secara 

berlanjutan. 

8) Mewujudkan tim olahraga yang mampu 

bersaing di tingkat Kabupaten dan Provinsi. 

9) Mewujudkan tim kesenian yang mampu 

bersaing di tingkat Kabupaten dan Provinsi 

10)  Memperoleh kejuaraan olimpiade MIPA 

tingkat Kabpaten dan Provinsi 

11)  Meningkatkan kepedulian warga sekolah 

terhadap kesehatan, kebersihan, dan 

keindahan lingkungan sekolah. 

4. Keadaan Guru, Siswa, Sarana dan Prasarana 

a. Keadaan Guru SMPN 4 Ponorogo 

SMP Negeri 4 Ponorogo berdasarkan 

kualifikasi tugas managerial sesuai dengan latar 

pendidikannya, jumlah guru dan tenaga 

administrasi di SMPN 4 Ponorogoadalah 62 

dengan 27 laku-laki dan 35 perempuan. 
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Tabel 4.1 

Daftar Guru dan Tenaga Administrasi SMPN 4 Ponorogo 
 

Jabatan 
SLTA D1 D2 D3 S1 S2 S3 Jumlah 

L P L P L P L P L P L P L P L P 

Kepala 

Sekolah 
          1    1  

Guru 

Tetap 
   1  1  1 

1

5 

2

2 
1 4   

1

6 
29 

Guru 

Tidak 

Tetap 

        1      1  

Jumlah 

Guru 
   1  1  1 

1

6 

2

2 
1 4   

1

7 
29 

Tenaga 

Adminis

-trasi 

7 4       2 2     9 6 

 

b. Keadaan siswa SMPN 4 Ponorogo 

Siswa SMPN 4 Ponoorogo terdiri dari 

tiga tingkat kelas, yaitu kelas VII, VIII, IX dan 

setiap tingkat terdiri dari kelas A sampai H. Dari 

jumlah keseluruhan siswa tersebut ada yang 

berasal dari kota Ponorogo dan dari luar 

Ponorogo. 
Tabel 4.2 

Jumlah Siswa SMPN 4 Ponorogo 

 

KELAS A B C D E F G H JML 

VII 32 31 32 32 32 31 31 31 252 

VIII 32 31 31 31 32 32 32 30 251 

IX 32 32 32 32 31 32 32 25 248 

JUMLAH 751 

  

 



84 
 

c. Sarana dan Prasarana SMPN 4 Ponorogo 

Adapun sarana dan prasarana yang ada di 

SMPN 4 Ponorogo adalah ruang kelas, 

Laboratorium IPA, Laboratorium Komputer, 

ruaang perpustakaan konvensional, ruang 

keterampilan, ruang BK, ruang kepala sekolah, 

ruang guru, ruang TU, ruang OSIS, ruang 

Pramuka dan PMR, UKS, gudang, ruang 

kurikulum, Musholla, Kamar Mandi, kantin, 

ruang olahraga, dan pos penjagaan sekolah. 

 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data Pola Asuh Orang Tua Siswa Kelas 

VIII SMP Negeri 4 Ponorogo 

Deskripsi data tentang skor pola asuh orang 

tua Kelas VIII SMP Negeri 4 Ponorogo diperoleh 

dari skor angket yang didistribusikan kepada 

responden. Skor jawaban angket berupa angka-angka 

yang diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. 

Sistem penskoran dalam pengambilan data angket 

yaitu dengan menggunakan skala likert dengan 

menggunakan ketentuan pernyataan positif dan 

negatif.  

Pada penelitian ini yang dijadikan objek 

penelitian adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 4 

Ponorogo dengan responden berjumlah 50 siswa. 

Dalam analisis ini untuk memperoleh jawaban 

tentang bagaimana pola asuh orang tua siswa kelas 

VIII SMP Negeri 4 Ponorogo, maka peneliti 
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menggunakan teknik perhitungan Mean dan Standart 

Deviasi untuk menentukan kategori pola asuh orang 

tua tinggi, sedang, dan rendah.  
Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Variabel Pola Asuh Orang Tua 

 

No Skor 

Angket 

Frekuensi No Skor 

Angket 

Frekuensi 

1. 55 2 11. 68 3 

2. 59 1 12. 69 4 

3. 60 4 13. 71 1 

4. 61 3 14. 72 1 

5. 62 3 15. 73 3 

6. 63 6 16. 75 3 

7. 64 2 17. 77 2 

8. 65 2 18. 79 1 

9. 66 5 
Jumlah 50 

10. 67 4 

 

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan 

perolehan skor variabel Pola Asuh Orang Tua  

tertinggi bernilai 79 dengan frekuensi 1 orang dan 

terendah bernilai 55 dengan 2 orang.  

Berdasarkan data di atas, dapat 

dikelompokkan menjadi tiga tingkatan yaitu tipe 

kepribadian tinggi, sedang , dan rendah. Untuk 

menentukan tingkatan tinggi, sedang, ataupun 

rendah maka dikelompokkan dengan bantuan SPSS 

versi 16.0 for windows. Rumusnya sebagai berikut:  

a. Tipe Pola Asuh Orang Tua tinggi  : X > 

Mean + SD 

b. Tipe Pola Asuh Orang Tua sedang  : Mean 

– SD ≤ X ≤ Mean+ SD 
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c. Tipe Pola Asuh Orang Tua rendah  : X < 

Mean – SD  
Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif Variabel Pola  

Asuh Orang Tua 

Descriptive Statistics 

 

N 

Minim

um Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

 

Statistic 

Statisti

c Statistic Statistic Statistic 

Nilai Pola 

Asuh Orang 

Tua 

50 55 79 66.24 5,594 

Valid N 

(listwise) 
50 

    

 

Dari hasil perhitungan diatas, dapat diketahui 

mean (Mx1) adalah 66,24 dan standart deviasi 

(SDx1) adalah5,594. Untuk menentukan kategori 

variabel pola asuh orang tua Kelas VIII di SMP 

Negeri 4 Ponorogo itu tinggi, sedang dan rendah, 

dibuat pengelompokan skor dengan menggunakan 

frekuensi dan presentase sebagai berikut: 

a. Mx1 + 1.SDx1 = kategori pola asuh orang tua 

tinggi 

b. Mx1 - 1.SDx1 sampai Mx1+ 1.SDx1 = kategori 

pola asuh orang tua sedang 

c. Mx1 - 1.SDx1 = kategori pola asuh orang tua 

rendah  

Adapun penghitungannya sebagai berikut: 

          Mx1 + 1.SDx1= 66,24 + 1. 5,594 

                    = 66,24 + 5,594 



87 
 

 
 

=71,834=72 

(dibulatkan) 

         

   Mx1 - 1.SDx1= 66,24 - 1.5,594 

                           = 66,24 – 5,594 

=60,646=61 

(Dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui skor 72 

dikategorikan pola asuh orang tua tinggi, sedangkan 

skor antara 61-72  dikategorikan pola asuh orang tua 

sedang, dan skor kurang dari 61 dikategorikan pola 

asuh orang tua rendah. 

 Untuk mengetahui lebih jelas tentang pola 

asuh orang tua Kelas VIII SMPN 4 Ponorogo dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Presentase dan Kategorisasi Variabel Pola Asuh Orang  Tua 

No Nilai  Frekuensi Presentase Kategori  

1. > 72 10 20% Tinggi 

2. 61-72 33 66% Sedang 

3. < 61 7  14%   Rendah  

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui 

bahwa siswa yang memiliki pola asuh orang tua 

dengan kategori tinggi sebanyak 10 siswa dengan 

presentase 20%, kategori sedang sebanyak 33 siswa 

dengan presentase 66%, dan kategori rendah 
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sebanyak 7 siswa dengan presentase 14%. Dengan 

demikian secara umum dapat dikatakan pola asuh 

orang tua siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Ponorogo 

dalam kategori sedang dengan 33 responden.  

2. Deskripsi Data Lingkungan Sekolah Siswa Kelas 

VIII SMP Negeri 4 Ponorogo 

Deskripsi data tentang skor lingkungan 

sekolah kelas VIII Negeri 4 Ponorogo diperoleh dari 

skor angket yang didistribusikan kepada responden. 

Skor jawaban angket berupa angka-angka yang 

diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. Sistem 

penskoran dalam pengambilan data angket yaitu 

dengan menggunakan skala likert dengan 

menggunakan ketentuan pernyataan positif dan 

negatif.  

Pada penelitian ini yang dijadikan objek 

penelitian adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 4 

Ponorogo dengan responden berjumlah 50 siswa. 

Dalam analisis ini untuk memperoleh jawaban 

tentang bagaimana lingkungan sekolah, maka 

peneliti menggunakan teknik perhitungan Mean dan 

Standart Deviasi untuk menentukan kategori 

lingkunag sekolah baik, cukup, dan kurang. 

Selanjutnya hasil skor lingkungan sekolah kelas VIII 

dapat dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Variabel Lingkungan Sekolah 

No 
Skor 

Angket 
Frekuensi No 

Skor 

Angk

et 

Frekuensi 

1. 59 1 13. 75 2 

2. 64 2 14. 76 3 

3. 65 1 15. 77 1 

4. 66 2 16. 78 6 

5. 67 1 17. 79 1 

6. 68 5 18. 80 1 

7. 69 3 19. 81 4 

8. 70 2 20. 82 2 

9. 71 2 21. 83 1 

10. 72 1 22. 84 2 

11. 73 3 23. 87 1 

12. 
          

74 
3 

          

Jumlah 
50 

 

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan 

perolehan skor variabel Lingkungan Sekolah  

tertinggi bernilai 87 dengan frekuensi 1 orang dan 

terendah bernilai 59 dengan 1 orang.  

Berdasarkan data di atas, dapat 

dikelompokkan menjadi tiga tingkatan yaitu 

lingkungan sekolah tinggi, sedang , dan rendah. 

Untuk menentukan tingkatan tinggi, sedang, ataupun 

rendah maka dikelompokkan dengan bantuan SPSS 

versi 16.0 for windows. Rumusnya sebagai berikut: 

a. Tipe Lingkungan Sekolah Tua tinggi  : X > Mean 

+ S 
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b. Tipe Lingkungan Sekolah sedang  : Mean 

– SD ≤ X ≤ Mean+ SD 

c. Tipe Pola Lingkunagn Sekolah rendah : X < 

Mean – SD  

Tabel 4.7 

Statistik Deskriptif Variabel Lingkungan Sekolah 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Lingkungan 

Sekolah 
50 59 87 

              

74.02 
6.307 

Valid N 

(listwise) 
50 

    

 

Dari hasil perhitungan diatas, dapat diketahui 

mean (Mx1) adalah 74,02 dan standart deviasi 

(SDx1) adalah 6,307. Untuk menentukan kategori 

variabel Lingkungan Sekolah Kelas VIII di SMP 

Negeri 4 Ponorogo itu tinggi, sedang dan rendah, 

dibuat pengelompokan skor dengan menggunakan 

frekuensi dan presentase sebagai berikut: 

a. Mx1 + 1.SDx1 = kategori lingkungan sekolah 

orang tua tinggi 

b. Mx1 - 1.SDx1 sampai Mx1+ 1.SDx1 = kategori 

lingkungan sekolah sedang 

c. Mx1 - 1.SDx1 = kategori lingkungan sekolah 

rendah  

Adapun penghitungannya sebagai berikut: 

   Mx1 + 1.SDx1= 74,02 + 1. 6,307 
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                    = 74,02 + 6,307 

         =80,327= 80 (Dibulatkan) 

   Mx1 - 1.SDx1=74,02  - 1. 6,307 

                               =74,02  – 6,307 

         = 67,713= 68 (Dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui skor 

80,327 dikategorikan lingkungan sekolah tinggi, 

sedangkan skor antara 68-80,327  dikategorikan 

lingkungan sekolah sedang, dan skor kurang dari 68 

dikategorikan lingkungan sekolah rendah. 

 Untuk mengetahui lebih jelas tentang 

lingkungan sekolah Kelas VIII SMPN 4 Ponorogo 

dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Presentase dan Kategorisasi Variabel Lingkungan 

Sekolah 
 

No Nilai  Frekuensi Presentase Kategori  

1. > 80 11 22% Tinggi 

2. 68-80 32 64% Sedang 

3. < 68 7  14%    Rendah  

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui 

bahwa siswa yang memiliki tingkat lingkungan 

sekolah dengan kategori tinggi sebanyak 11 siswa 

dengan presentase 22%, kategori sedang sebanyak 

32 siswa dengan presentase 64%, dan kategori 

rendah sebanyak 7 siswa dengan presentase 14%. 

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan 

lingkungan sekolah siswa kelas VIII SMP Negeri 4 
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Ponorogo dalam kategori sedang dengan 32 

responden.  

 

3. Deskripsi Data Kepribadian Siswa Kelas VIII 

SMP Negeri 4 Ponorogo 

Deskripsi data tentang skor kepribadian 

siswa kelas VIII Negeri 4 Ponorogo diperoleh dari 

skor angket yang didistribusikan kepada responden. 

Skor jawaban angket berupa angka-angka yang 

diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. Sistem 

penskoran dalam pengambilan data angket yaitu 

dengan menggunakan skala likert dengan 

menggunakan ketentuan pernyataan positif dan 

negatif.  

Pada penelitian ini yang dijadikan objek 

penelitian adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 4 

Ponorogo dengan responden berjumlah 50 siswa. 

Dalam analisis ini untuk memperoleh jawaban 

tentang bagaimana kepribadian siswa, maka peneliti 

menggunakan teknik perhitungan Mean dan Standart 

Deviasi untuk menentukan kategori kepribadian 

baik, cukup, dan kurang. Selanjutnya hasil skor 

kepribadian siswa kelas VIII dapat dilihat pada tabel 

berikut:  
Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Variabel Kepribadian Siswa 

 

No 
Skor 

Angket 
Frekuensi No 

Skor 

Angket 
Frekuensi 

1. 45 2 12. 57 1 

2. 46 2 13. 58 2 
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3. 47 1 14. 59 3 

4. 48 2 15. 60 1 

5. 49 1 16. 61 4 

6. 51 1 17. 62 2 

7. 52 6 18. 63 1 

8. 53 4 19. 64 1 

9. 54 5 20. 67 1 

10. 55 6 21. 69 1 

11. 56 2 22. 70 1 

Jumlah 50 

 

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan 

perolehan skor variabel kepribadian siswa  tertinggi 

bernilai 70 dengan frekuensi 1 orang dan terendah 

bernilai 45 dengan  2 orang.  

Berdasarkan data di atas, dapat 

dikelompokkan menjadi tiga tingkatan yaitu 

kepribadian siswa tinggi, sedang , dan rendah. Untuk 

menentukan tingkatan tinggi, sedang, ataupun 

rendah maka dikelompokkan dengan bantuan SPSS 

versi 16.0 for windows. Rumusnya sebagai berikut: 

a. Tipe Kepribadian Siswa tinggi   : X > Mean + S 

b. Tipe Kepribadian Siswa sedang : Mean – SD ≤ X 

≤ Mean+ SD 

c. Tipe Kepribadian Siswa rendah : X < Mean – SD  

Tabel 4.10 

Statistik Deskriptif Variabel Kepribadian Siswa 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
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Kepribadia

n siswa 
50 45 70 55,44 5,873 

Valid N 

(listwise) 
50 

    

Dari hasil perhitungan diatas, dapat diketahui 

mean (Mx1) adalah 54,44 dan standart deviasi 

(SDx1) adalah 5,873. Untuk menentukan kategori 

variabel Kepribadian Siswa Kelas VIII di SMP 

Negeri 4 Ponorogo itu tinggi, sedang dan rendah, 

dibuat pengelompokan skor dengan menggunakan 

frekuensi dan presentase sebagai berikut: 

a. Mx1 + 1.SDx1 = kategori lingkungan sekolah 

orang tua tinggi 

b. Mx1 - 1.SDx1 sampai Mx1+ 1.SDx1 = kategori 

lingkungan sekolah sedang 

c. Mx1 - 1.SDx1 = kategori lingkungan sekolah 

rendah  

Adapun penghitungannya sebagai berikut: 

          Mx1 + 1.SDx1= 54,44 + 1. 5,873 

                                = 54,44 + 5,873 

                     =60,313= 60 (Dibulatkan) 

 

   Mx1 - 1.SDx1=54,44 - 1. 5,873 

                               =54,44 – 5,873 

         = 48,567= 49 (Dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui skor 60 

dikategorikan kepribadian siswa tinggi, sedangkan 

skor antara 49-60  dikategorikan kepribadian siswa 

sedang, dan skor kurang dari 60 dikategorikan 

kepribadian siswa rendah. 
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Untuk mengetahui lebih jelas tentang 

lingkungan sekolah Kelas VIII SMPN 4 Ponorogo 

dapat dilihat sebagai berikut:  

Tabel 4.11 

Presentase dan Kategorisasi Variabel Kepribadian Siswa 

No Nilai  Frekuensi Presentase Kategori  

1. > 60 12 24% Tinggi 

2. 49-60 31 62% Sedang 

3. < 60 7  14%    Rendah  

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui 

bahwa siswa yang memiliki tingkat lingkungan 

sekolah dengan kategori tinggi sebanyak 12 siswa 

dengan presentase 24%, kategori sedang sebanyak 

31 siswa dengan presentase 62%, dan kategori 

rendah sebanyak 7 siswa dengan presentase 14%. 

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan 

lingkungan sekolah siswa kelas VIII SMP Negeri 4 

Ponorogo dalam kategori sedang dengan 31 

responden. 

 

C. Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas untuk mengetahui 

apakah data dari variabel yang diteliti normal 

atau tidak, guna memenuhi asumsi klasik tentang 

kenormalan data.  

Uji normalitas ini dilakukan 

menggunakan rumus One-Sample Kolmogorov-
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Smirnov dengan bantuan SPSS versi 16.0 for 

windows. Untuk lebih jelasnya, hasil dapat 

dilihat pada tabel berikut:  
 

Tabel 4.12 

Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Pola Asuh 

Orang Tua 

Lingkungan 

Sekolah 

Kepribadian 

Siswa 

N 50 50 50 

Normal 

Parameter

sa 

Mean 66.24 74.02 55.44 

Std. Deviation 5.594 6.307 5.873 

Most 

Extreme 

Differenc

es 

Absolute .099 .096 .130 

Positive .099 .087 .130 

Negative -.072 -.096 -.099 

Kolmogorov-Smirnov Z .699 .679 .918 

Asymp. Sig. (2-tailed) .714 .746 .368 

a. Test distribution is 

Normal. 
   

Berdasarkan perhitungan uji normalitas 

dengan Kolmogorov Smirnov tersebut diperoleh 

jumlah Asymp. Sig. (2 tailed) yaitu variabel pola 

asuh orang tua (X1) 0,714, variabel lingkungan 

sekolah (X2) 0,746, dan variabel kepribadian 

siswa (Y) 0,368. Jika probobilitas hasil hitungan 

lebih besar dari 0,05 artinya distribusi data 

normal. Namun jika probobilitas kurang dari 

0,05 maka distribusi data tidak normal. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pola 

asuh orang tua (X1), variabel lingkungan sekolah 

(X2), dan variabel kepribadian siswa (Y) 

berdistribusi normal. 
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b. Uji Linieritas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui 

antara dua variabel mempunyai hubungan atau 

tidak. Uji linearitas dilakukan dengan 

menggunakan SPSS versi 16.0 for windows 

dapat dilihat pada tabel berikut:  
Tabel 4.13 

Uji Linearitas Data Pola Asuh Orang Tua dan Kepribadian Siswa 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Kepriba

dian 

Siswa * 
Pola 

Asuh 

Orang 
Tua 

Between 

Groups 

(Combined) 937.853 17 55.168 2.346 .018 

Linearity 291.684 1 291.684 12.404 .001 

Deviation 

from 
Linearity 

646.169 16 40.386 1.717 .094 

Within Groups 752.467 32 23.515   

Total 1690.320 49    

 

Berdasarkan uji linearitas di atas 

diperoleh nilai signifikansi > α (0,094 > 0,05) 

yang artinya terdapat hubungan linear antara 

variabel pola asuh orang tua dengan kepribadian 

siswa. 
Tabel 4.14 

Uji Linearitas Data Lingkungan Sekolah dan Kepribadian Siswa 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Kepribadia

n Siswa * 

Lingkunga

Between 

Groups 

(Combined) 994.437 22 45.202 1.754 .083 

Linearity 
354.797 1 

354.79

7 

13.76

6 
.001 
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n Sekolah Deviation 

from 

Linearity 

639.640 21 30.459 1.182 .337 

Within Groups 695.883 27 25.773   

Total 1690.320 49    

Berdasarkan uji linearitas di atas 

diperoleh nilai signifikansi > α (0,337 > 0,05) 

yang artinya terdapat hubungan linear antara 

variabel lingkungan sekolah dengan kepribadian 

siswa. 

c. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas digunakan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

kooperasi yang tinggi antar variabel independen. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi yang tinggi di antara variabel bebas. Uji 

multikolinearitas pengujiannya menggunakan 

bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Metode 

pengujian yang digunakan yaitu dengan melihat 

nilai VIF kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 

0,1 maka model regresi bebas dari 

mulitikolinieritas. Untuk lebih jelasnya hasil 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.15 

Uji Multikolinearitas Pola Asuh Orang Tua dan Lingkungan 

Sekolah terhadap Kepribadian Siswa  

Coefficient Correlationsa 

Model 

Lingkungan 

Sekolah 

Pola Asuh 

Orang Tua 

1 Correlations Lingkungan 

Sekolah 
1.000 -.322 
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Pola Asuh 

Orang Tua 
-.322 1.000 

Covariances Lingkungan 

Sekolah 
.015 -.005 

Pola Asuh 

Orang Tua 
-.005 .019 

a. Dependent Variable: Kepribadian Siswa 

 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Pola Asuh Orang Tua .897 1.115 

Lingkungan Sekolah .897 1.115 

a. Dependent Variable: Kepribadian Siswa    

Berdasarkan perhitungan uji 

multikolinearitas dapat diketahui hasilnya 

sebagai berikut: 

1) Menggunakan besaran koefisien korelasi antar 

variabel bebas dari output diatas terlihat 

koefisien korelasi antar variabel bebas sebesar 

-0,322 jauh dibawah 0,60 disimpulkan antar 

variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas. 

2) Menggunakan besaran tolerance (α) dan 

variance inflation faktor (VIF)  

Jika menggunakan alpha/tolerance = 10% atau 

0,10, maka VIF = 10. Dari output besar VIF 
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hitung (VIF pola asuh orang tua = 1,115 dan 

VIF lingkungan sekolah = 1,115) < VIF= 10 

dan semua tolerance variabel bebas (0,897 = 

89,7%) diatas 10%, dapat disimpulkan bahwa 

antar variabel bebas tidak terjadi 

multikolinieritas. 

d. Uji Heteroskodastisitas  

Uji heteroskodastisitas digunakan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dan residual pada suatu 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik 

adalah tidak terjadi heteroskodastisitas. Uji 

heteroskodastisitas penelitian ini diuji dengan 

menggunakan bantuan SPSS versi 16.0 for 

windows. Pengujian ini apabila terjadi pada 

scatterplot titik-titik hasil pengolahan data antara 

ZPRED dan SRESID menyebar dibawah 

maupun diatas titik origin (angka 0) pada sumbu 

Y dan tidak mempunyai pola yang teratur, maka 

tidak terjadi heteroskodastisitas. Untuk lebih 

jelasnya hasil dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 4.1 

Uji Heteroskodastisitas 
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Analisis hasil output didapatkan titik-titik 

menyebar dibawah dan diatas sumbu Y dan tidak 

mempunyai pola yang teratur, jadi 

kesimpulannya variabel bebas diatas tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

2. Uji Hipotesis 

a. Analisis Pengaruh Pola Asuh Orang Tua 

terhadap Kepribadian Siswa Kelas VIII SMP 

Negeri 4 Ponorogo  

Setelah data terkumpul dan data sudah 

normal, kemudian ditabulasikan. Adapun untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh antara Pola 

Asuh Orang Tua dan Kepribadian siswa kelas 

VIII SMP Negeri 4 Ponorogo, peneliti 

menggunkana rumus regresi sederhana. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

1) Persamaan Regresi Sederhana 
Tabel 4.16 

Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Kepribadian 

Siswa 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 26.547 9.164  2.897 .006 

Pola Asuh  

Orang Tua 
.436 .138 .415 3.164 .003 

 

Pada tabel Coeffecients, pada kolom B 

pada constanta  adalah 26,547, sedang nilai 

pola asuh orang tua  0,436 sehingga persamaan 

regresinya dapat ditulis: 

 =  + x 

= 26,547 + 0,436x 

Sehingga persamaan tersebut dapat 

diterjemahkan: 

a. Konstanta sebesar 26,547 artinya jika pola 

asuh orang tua nilainya 0,436 maka 

kepribadian siswa nilainya sebesar 26,547. 

b. Koefisien regresi variabel pola asuh orang tua 

sebesar 0,436 artinya jika pola asuh 

mengalami kenaikan satu satuan, maka 

kepribadian siswa akan mengalami 

peningkatan 0,436 satuan. Koefisien bernilai 

positif artinya hubungan pola asuh orang tua 

dengan kepribadian siswa adalah positif, 

artinya semakin tinggi pola asuh orang tua 

maka semakin meningkat kepribadian siswa. 

2) Hipotesis 
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Ha:  ada pengaruh yang signifikan antara 

pola asuh orang tua terhadap 

kepribadian siswa kelas VIII SMPN 4 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

Ho:  tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara pola asuh orang tua terhadap 

kepribadian siswa kelas VIII SMPN 4 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

 

 

3) Uji F (Fhitung dan Ftabel) 

Uji F digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen atau tidak. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut: 

Tabel 4.17 

Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap  

Kepribadian Siswa 
 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 291.684 1 291.684 10.010 .003a 

Residual 1398.636 48 29.138   

Total 1690.320 49    

a. Predictors: (Constant), Pola Asuh Orang Tua 

b. Dependent Variable: Kepribadian Siswa 

Uji signifikan menggunakan uji F 

dengan rumus db-n = 50-2=48. Dengan 

melihat tabel distribusi “F” pada taraf 
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signifikan 0,05 maka diperoleh angka pada 

tabel sebesar 4,04. 

Berdasarkan nilai F dari tabel anova 

diperoleh  = 10,010>  = 4,04 

sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 

0,003<0,05. Dengan demikian disimpulkan 

Ho ditolak yang berarti terima Ha yaitu ada 

pengaruh antara pola asuh orang tua terhadap 

kepribadian siswa kelas VIII SMP Negeri 4 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

4) Koefisien Determinasi (R
2
) dan Interpretasi 

a) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Nilai koefisien determinasi ( ) 

dapat dilihat pada tabel hasil pengolahan 

data regresi linier sederhana bagian 

Model Summary. Perhitungan ini 

menggunakan program SPSS versi 16.0 

for windows, lebih jelasnya lihat tabel 

hasil berikut: 
Tabel 4.18 

Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap 

Kepribadian Siswa 

Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 .415a .173 .155 5.398 

a. Predictors: (Constant), Pola Asuh Orang Tua 

 

b) Interpretasi 
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Tabel di atas menjelaskan 

besarnya nilai korelasi/hubungan (R) 

yaitu sebesar 0,415 dan dijelaskan besar 

presentase pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat yang disebut 

koefisien determinasi yang merupakan 

hasil dari penguatan R. Dari output 

tersebut diperoleh koefisien R
2 

sebesar 

0,173 yang mengandung pengertian 

bahwa pengaruh pola asuh orang tua 

terhadap kepribadian siswa kelas VIII 

SMP Negeri 4 Ponorogo adalah sebesar 

17,3%, dan 82,7% di pengaruhi oleh 

faktor lain. 

b. Analisis Pengaruh Lingkungan Sekolah 

Terhadap Kepribadian Siswa Kelas VIII SMP 

4 Negeri Ponorogo 

1) Persamaan Regresi Sederhana 

Untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh lingkungan sekolah terhadap 

kepribadian siswa kelas VIII Negeri 4 

Ponorogo, maka peneliti menggunakan 

teknik perhitungan linier sederhana dengan 

bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.19 

Pengaruh Lingkungan Sekolah terhadap Kepribadian Siswa 

 

Coefficientsa 
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Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 23.858 8.875  2.688 .010 

Lingkunga

n sekolah 
.427 .119 .458 3.571 .001 

a. Dependent Variable: 

Kepribadian Siswa 

   

Pada tabel Coeffecients, pada kolom 

B pada constanta  adalah 26,547, sedang 

nilai pola asuh orang tua  0,436 sehingga 

persamaan regresinya dapat ditulis: 

 =  + x 

= 23,858 + 0,427x 

Sehingga persamaan tersebut dapat 

diterjemahkan: 

a. Konstanta sebesar 23,858 artinya jika 

pola lingkungan sekolah  nilainya 0,427 

maka kepribadian siswa nilainya sebesar 

23,858. 

b. Koefisien regresi variabel lingkungan 

sekolah sebesar 0,427 artinya jika 

lingkungan sekolah mengalami kenaikan 

satu satuan, maka kepribadian siswa 

akan mengalami peningkatan 0,427 

satuan. Koefisien bernilai positif artinya 

hubungan lingkungan sekolah dengan 

kepribadian siswa adalah positif, artinya 
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semakin tinggi pola asuh orang tua maka 

semakin meningkat kepribadian siswa. 

2) Hipotesis 

Ha:  ada pengaruh yang signifikan antara 

lingkungan sekolah terhadap 

kepribadian siswa kelas VIII Negeri 4  

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

Ho:  tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara lingkungan sekolah terhadap 

kepribadian siswa kelas VIII Negeri 4 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

 

 

3) Uji F (Fhitung dan Ftabel) 

Uji F digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen atau tidak. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut: 

 
Tabel 4.20 

Pengaruh Lingkungan Sekolah terhadap Kepribadian 

Siswa 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 354.797 1 354.797 12.752 .001a 

Residual 1335.523 48 27.823   

Total 1690.320 49    

a. Predictors: (Constant), Lingkungan sekolah   

b. Dependent Variable: Kepribadian Siswa    
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Uji signifikan menggunakan uji F 

dengan rumus db-n = 50-2=48. Dengan 

melihat tabel distribusi “F” pada taraf 

signifikan 0,05 maka diperoleh angka pada 

tabel sebesar 4,04. 

Berdasarkan nilai F dari tabel anova 

diperoleh  =12,752 >  = 4,04 

sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 

0,001<0,05. Dengan demikian disimpulkan 

Ho ditolak yang berarti terima Ha yaitu ada 

pengaruh antara lingkungan sekolah terhadap 

kepribadian siswa kelas VIII SMP Negeri 4 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

4) Koefisien Determinasi ( ) dan Interpretasi 

a) Koefisien Determinasi ( ) 

Nilai koefisien determinasi ( ) 

dapat dilihat pada tabel hasil pengolahan 

data regresi linier sederhana bagian 

Model Summary. Perhitungan ini 

menggunakan program SPSS versi 16.0 

for windows, lebih jelasnya lihat tabel 

hasil berikut: 
 Tabel 4.21 

Pengaruh Lingkungan Sekolah terhadap 

Kepribadian Siswa 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .458
a 

.210 .193 5.275 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan sekolah 
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b) Interpretasi 

Tabel di atas menjelaskan 

besarnya nilai korelasi/hubungan (R) 

yaitu sebesar 0,458 dan dijelaskan besar 

presentase pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat yang disebut 

koefisien determinasi yang merupakan 

hasil dari penguatan R. Dari output 

tersebut diperoleh koefisien R
2 

sebesar 

0,210 yang mengandung pengertian 

bahwa pengaruh lingkungan sekolah 

terhadap kepribadian siswa kelas VIII 

SMP Negeri 4 Ponorogo adalah sebesar 

21,0%, dan 79,0% di pengaruhi oleh 

faktor lain. 

c. Analisis Pengaruh Pola Asuh Orang Tua dan 

Lingkungan Sekolah Terhadap Kepribadian 

Siswa Kelas VIII SMP Negeri 4 Ponorogo 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

pola asuh orang tua danlingkungan sekolah 

terhadap kepribadian siswa kelas VIII SMP 

Negeri 4 Ponorogo, maka peneliti menggunakan 

teknik perhitungan linier berganda dengan 

bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

1) Persamaan Regresi Ganda 
Tabel 4.21 

Pengaruh Lingkungan Sekolah terhadap Kepribadian Siswa 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.688 10.494  .923 .361 

Pola Asuh 
Orang Tua 

.314 .136 .299 2.304 .026 

Lingkunga
n Sekolah 

.337 .121 .362 2.789 .008 

a. Dependent Variable: Kepribadian Siswa  

 

Tabel coefficient, pada Kolom B 

pada constanta  adalah 9,688 sedang nilai 

pola asuh orang tua  0,314 sedang nilai 

lingkungan sekolah  0,337 sehingga 

persamaan regresinya dapat ditulis: 

 =  + x + x 

 = 9,668 + 0,314x + 0,337x 

Sehingga persamaan dapat diterjemahkan: 

a)   Konstanta sebesar 9,688 artinya jika 

pola asuh orang tua dan lingkungan 

sekolah nilainya 0,314 dan 0,337 maka 

kepribadian siswa nilainya sebesar 

9,688. 

b)   Koefisien regresi variabel pola asuh 

orang tua dan lingkungan sekolah 

sebesar 0,314 dan  0,337 artinya jika 

pola asuh orang tua dan lingkungan 

sekolah mengalami kenaikan satu 

satuan, maka kepribadian siswa akan 
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mengalami peningkatan 0,314 dan 0,337 

satuan. Koefisien bernilai positif artinya 

hubungan antara pola asuh orang tua dan 

lingkungan sekolah dengan kepribadian 

siswa adalah positif, artinya semakin 

tinggi dan baik pola asuh orang tua dan 

lingkungan sekolah maka semakin 

meningkat kepribadian siswa. 

2) Hipotesis 

Ha : ada pengaruh yang signifikan antara 

pola asuh orang tua dan lingkungan sekolah 

secara simultan terhadap kepribadian  siswa 

kelas VIII SMP Negeri 4 Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019. 

Ho : Tidak ada pengaruh yang antara pola 

asuh orang tua dan lingkungan sekolah 

secara simultan terhadap kepribadian  siswa 

kelas VIII SMP Negeri 4 Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019. 

3) Uji F (Fhitung dan Ftabel) 

Uji F digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel independen secara bersama-

sama berpengaruh terhadap variabel 

dependen atau tidak. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat tabel berikut: 

Tabel 4.23 

Pengaruh Pola Asuh Orang Tua dan 

Lingkungan Sekolah terhadap 

Kepribadian Siswa 

ANOVAb 
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Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 490.306 2 245.153 9.602 .000a 

Residual 1200.01

4 
47 25.532 

  

Total 1690.32

0 
49 

   

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Sekolah, Pola Asuh Orang 

Tua 

b. Dependent Variable: Kepribadian Siswa 

Berdasarkan nilai F dari tabel anova 

diperoleh  = 9,602 >  = 3,19 

sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 

0,000 < 0,05. Dengan demikian disimpulkan 

Ho ditolak yang berarti terima Ha yaitu Ada 

pengaruh pola asuh orang tua dan 

lingkungan sekolah terhadap kepribadian 

siswa kelas VIII SMP Negeri 4  Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019. 

4) Koefisien Determinasi ( ) dan Interpretasi 

a) Koefisien Determinasi ( ) 

Nilai koefisien determinasi ( ) 

dapat dilihat pada tabel hasil pengolahan 

data regresi linier berganda bagian Model 

Summary. Perhitungan ini menggunakan 

program SPSS versi 16.0 for windows, 

lebih jelasnya lihat tabel hasil berikut: 
Tabel 4.24 

Pengaruh Pola Asuh Orang Tua dan Lingkungan 

Sekolah Terhadap Kepribadian Siswa 

Model Summary 
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Mode

l R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 

.539a .290 .260 5.053 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Sekolah, Pola 

Asuh Orang Tua 

 

b) Interpretasi 

Tabel di atas menjelaskan 

besarnya nilai korelasi/hubungan (R) 

yaitu sebesar 0,539 dan dijelaskan besar 

presentase pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat yang disebut 

koefisien determinasi yang merupakan 

hasil dari penguatan R. Dari output 

tersebut diperoleh koefisien R
2 

sebesar 

0,290 yang mengandung pengertian 

bahwa pengaruh pola asuh orang tua dan 

lingkungan sekolah terhadap kepribadian 

siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Ponorogo 

adalah sebesar 29,0%, dan 71,0% di 

pengaruhi oleh faktor lain. 

 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan 

data tentang pola asuh orang tua, lingkungan sekolah, 

dan kepribadian siswa dengan cara menyebar angket 

yang diisi oleh siswa Kelas VIII SMP Negeri 4 

Ponorogo. 
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1. Pengaruh pola Asuh orang tua terhadap kepribadian 

siswa 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier 

sederhana mengenai pola asuh orang tua terhadap 

kepribadian siswa diperoleh  > 

 sehingga  ditolak. Hal itu berarti pola 

asuh orang tua berpengaruh terhadap kepribadian 

siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Ponorogo. Besar 

koefisien determinasi ) 0,173 artinya pola asuh 

orang tua berpengaruh sebesar 17,3% terhadap 

kepribadian siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019, sedangkan 82,7% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

Pembentukan anak bermula atau berawal dari 

keluarga. Menurut Old and Felman Pola asuh orang 

tua terhadap anak-anaknya sangat menentukan dan 

memengaruhi kepribadian (sifat) serta perilaku anak. 

anak baik atau buruk semua tergantung dari pola asuh 

orang tua dalam keluarga.
86

 

2. Pengaruh lingkungan sekolah terhadap kepribadian 

siswa 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier 

sederhana mengenai lingkungan sekolah terhadap 

kepribadian siswa diperoleh  > 

 sehingga  ditolak. Hal itu berarti 

lingkungan sekolah berpengaruh terhadap 

kepribadian siswa kelas VIII SMP Negeri 4 

                                                           
86

 Helmawati, Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktis (Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, 2014),138 
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Ponorogo. Besar koefisien determinasi ) 0,210 

artinya lingkungan sekolah berpengaruh sebesar 21% 

terhadap kepribadian siswa kelas VIII SMP Negeri 4 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019, sedangkan 79% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

Menurut Hurlock mengungkapkan bahwa sekolah 

merupakan faktor penentu bagi kepribadian siswa 

baik cara berpikir, bersikap, maupun cara 

berperilaku.
87

 

3. Pengaruh pola asuh orang tua dan lingkungan sekolah 

terhadap kepribadian siswa 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier 

ganda mengenai pola asuh orang tua dan lingkungan 

sekolah terhadap kepribadian siswa diperoleh 

 >  sehingga  ditolak. Hal 

itu berarti pola asuh orang tua dan lingkungan 

sekolah berpengaruh terhadap kepribadian siswa 

kelas VIII SMP Negeri 4 Ponorogo. Besar koefisien 

determinasi ) 0,290 artinya pola asuh orang tua 

dan lingkungan sekolah terhadap kepribadian siswa 

kelas VIII SMP Negeri 4 Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019 berpengaruh sebesar 29%, sedangkan 71% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

 

 

 

                                                           
87

 Syamsu Yusuf, Psikoligi Perkembangan Anak dan Remaja, 

54. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari uraian analisis pembahasan penelitian di 

atas, peneliti dapat menyimpulkan tiga hal berkaitan 

dengan rumusan masalah: 

1. Ada pengaruh antara pola asuh orang terhadap 

kepribadian siswa kelas VIII SMP Negeri 4 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019  > 

 sehingga  ditolak. Hal itu berarti pola 

asuh orang tua berpengaruh terhadap kepribadian 

siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Ponorogo. Besar 

koefisien determinasi ) 0,173 artinya pola asuh 

orang tua berpengaruh sebesar 17,3% terhadap 

kepribadian siswa kelas VIII SMP Negeri 4 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019, sedangkan 

82,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti. Sedangkan dalam pengkatagorisasian 

kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 10 siswa 

dengan presentase 20%, dalam kategori sedang 

dengan frekuensi sebanyak 33 siswa dengan 

presentase 66% dan dalam kategori rendah dengan 

frekuensi sebanyak 7 siswa dengan presentase 14%. 

Dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua siswa 

di SMPN 4 Ponorogo memiliki kategori sedang. 

2. Ada pengaruh antara lingkungan sekolah terhadap 

kepribadian siswa diperoleh  > 

 sehingga  ditolak. Hal itu berarti 

lingkungan sekolah berpengaruh terhadap 
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kepribadian siswa kelas VIII SMP Negeri 4 

Ponorogo. Besar koefisien determinasi ) 0,210 

artinya lingkungan sekolah berpengaruh sebesar 

21% terhadap kepribadian siswa kelas VIII SMP 

Negeri 4 Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019, 

sedangkan 79% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diteliti. Sedangkan dalam pengkatagorisasian 

kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 11 siswa 

dengan presentase 22%, dalam kategori sedang 

dengan frekuensi sebanyak 32 siswa dengan 

presentase 64% dan dalam kategori rendah dengan 

frekuensi sebanyak 7 siswa dengan presentase 14%. 

Dapat disimpulkan bahwa lingkungan sekolah siswa 

di SMPN 4 Ponorogo memiliki kategori sedang. 

Hurlock mengungkapkan bahwa sekolah merupakan 

faktor penentu bagi perkembangan kepribadian 

siswa. Baik dalam cara berpikir, bersikap maupun 

cara berperilaku.
88

 

3. Ada pengaruh antara pola asuh orang tua dan 

lingkungan sekolah terhadap kepribadian siswa 

diperoleh  >  sehingga  

ditolak. Hal itu berarti pola asuh orang tua dan 

lingkungan sekolah berpengaruh terhadap 

kepribadian siswa kelas VIII SMP Negeri 4 

Ponorogo. Besar koefisien determinasi ) 0,290 

artinya pola asuh orang tua dan lingkungan sekolah 

terhadap kepribadian siswa kelas VIII SMP Negeri 4 

                                                           
88

 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja, 

54. 
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Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 berpengaruh 

sebesar 29%, sedangkan 71% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti. Sedangkan dalam 

pengkatagorisasian kategori tinggi dengan frekuensi 

sebanyak 12 siswa dengan presentase 24%, dalam 

kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 31 siswa 

dengan presentase 62% dan dalam kategori rendah 

dengan frekuensi sebanyak 7 siswa dengan 

presentase 14%. Dapat disimpulkan bahwa siswa 

kelas VIII SMPN 4 Ponorogo   

memiliki pola asuh dan lingkungan sekolah dengan 

kategori sedang. Kepribadian dipengaruhi olrh 

bebrapa faktor: 

a. Keluarga, suasana keluarga sangat penting bagi 

perkembangan kepribadian anak. Seorang anak 

yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga 

yang harmonis dan agamis anak tersebut 

cenderung kepribadiannya positif. Sedangkan 

seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan 

keluarga yang kurang harmosis, broken home, 

ataupun bersikap keras maka perkembangan 

kepribadiannya cenderung mengalami kelainan 

dalam penyesuaian dirinya. 

b. Teman sebaya, setelah masuk sekolah anak 

mulai bergaul dengan teman sebayanya. Pada 

saat inilah anak mulai mengalihkan perhatian 

untuk mengembangkan sifat-sifat atau perilaku 

yang cocok atau dikagumi temannya walaupun 

tidak sesuai dengan harapan orang tuanya. 
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Melalui hubungan interpersonal dengan teman 

sebayanya anak mulai belajar menilai dirinya 

sendiri dan kedudukan di dalam kelompoknya. 

Berdasarkan pengamatan di lapangan ternyata 

tidak sedikit anak yang menjadi peroko berat, 

peminum minuman keras atau bergaul bebas, itu 

karena pengaruh perilaku teman sebaya. 

c. Kebudayaan, setiap kelompok masyarakat 

memiliki tradisi, adat, atau kebudayaan yang 

khas. Tradisi atau kebudayaan suatu masyarakat 

memberikan pengaruh terhadap kepribadian 

setiap anggotanya, baik yang menyangkut cara 

berpikir, bersikap atau berperilaku. Pengaruh 

kebudayaan terhadap kepribadian itu dapat 

dilihat dari adanya perbedaan antara masyarakat 

moderen yang budayanya relatif maju khususnya 

IPTEK dengan masyarakat primitif yang 

budayanya relatif sederhana, seperti cara makan, 

berpakaian, atau cara memandang waktu.
89

 

d. Sekolah, menurut Hurlock sekolah merupakan 

faktor penentu bagi perkembangan kepribadian 

anak (siswa) baik cara berfikir, bersikap maupun 

berperilaku. Sekolah memainkan peran dalam 

perkembangan kepribadian anak karena siswa 

harus hadir disekolah, sekolah memberi 

pengaruh kepada anak secara dini seiring dengan 

perkembangan konsep diri, aanak-anak lebih 

                                                           
89 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja, 

128-129. 
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banyak menghabiskan waktunya di 

sekolahdaripada di tempat lain, sekolah 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

meraih sukses, dan sekolah memeberi 

kesempatan pertama kepada anak untuk menilai 

dirinya dan kemampuannya secara realistik.
90

 

B. Saran 

1. Bagi guru, dalam lingkungan sekolah guru berperan 

penting dalam mengembangkan dan pembentukan 

kepribadian siswa dalam proses pembelajaran. 

Dalam hal ini guru diharapkan dapat membimbing, 

mengarahkan, dan memotivasi siswanya untuk selalu 

berperilaku baik dan sopan. 

2. Bagi orang tua, orang tua sangat berperan penting 

dalam membentuk kepribadian siswa di rumah, 

karena anak lebih mempunyai waktu banyak di 

rumah. Dengan itu diharapkan orang tua dapat 

memberikan pola asuh yang terbaik dan selalu 

mengawasi pergaulannnya. Akan tetapi mengawasi 

bukan berarti mengekang. 

3. Bagi siswa, hendaknya siswa selalu membiasakan 

diri untuk selalu berperilaku sopan dan membangun 

sikap positif atas dirinya. Dengan demikian masing-

masing individu diharapkan akan berkepribadian 

baik pula. 

 

 

                                                           
90

 Ibid., 54. 



121 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 
Ahmadi, Abu, dan Sholeh, Munawar. Psikologi 

Perkembangan, Jakarta: Rineka Cipta, 2005. 
 
Arikunto, Suharsimi. Manajemen Penelitian. Jakarta: 
Rineka Cipta, 2013.  
 
________________. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.  
 
________________. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.  
 
Atmaja, Prawira, Purwa. Psikologi Kepribadian Dengan 

Prespektif Baru. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006. 
 
Alimuhidin, Sambas. Analisis Korelasi Regresi Dan Jalur 

dalam Penelitian. Bandung: Pustaka Setia, 2009. 
 
Darmawan, Deni. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2014. 
 
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Edisi III 
 
Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2005. 
 
Furchan, Arief. Pengantar Penelitian dalam Pendidikan. 

Surabaya: Usaha Nasional, 1928. 
 
Gunarsa, Singgih. Dari Anak Sampai Usia Lanjut: Bunga 

Rampai Psikologi Perkrmbangan Jakarta: Gunung 
Mulia, 2006. 

 



122 
 
Hamalik, Oemar. Proses Belajr Mengajar. Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2004. 
 
Hasbulloh. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: Grafindo 

Persada, 2003. 
 
Hasbulloh. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: PT 

Raja Grafindo, 2003. 
 
Irawan, Edi. Pengantar Statistika Penelitian Pendidikan. 

Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014. 
 
Jahja, Yudrik.  Psikologi Perkembangan. Jakarta: Kencana, 

2011 
 
Karwati, Euis, dan Juni, Priansa, Donni. Menejemen Kelas 

(Classroom Management) Guru Profesional, Kreatif, 
Menyenangkan, dan Berprestasi. Bandung: Alfabeta, 
2014. 

 
Kompri. Menejemen Sekolah Teori Dan Praktis. Bandung: 

Alfabeta, 2014. 
 
Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam. 

Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005. 
 
_______, Pendidikan Anak Usia Dini.  Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015 
 
Maunah. Binti, Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: Teras, 2005.  
 
Prayitno, Duwi . SPSS  Handbook; Analisis Data, Olah 

data, dan Penyelesaian Kasus-Kasus Sraristik 
(Yogyakarta: Mediakom, 2016 

 
Purwanto, Ngalim. Ilmu Pendidikan Teori dan Praktis. 

Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995. 
 



123 
 

 
 

Rahmat Hidayat, Dede. Teori dan Aplikasi Psikologi 
Kepribadian Dalam Konseling . Bogor: Ghalia 
Indonesia, Cet1, 2011 

 
Sadulloh, Uyoh. Pedagogik (Ilmu Mendidik). Bandung: 

Alfabeta, 2010. 
 
Samani. Muchlas dan Hariyanto, Konsep dan Model 

Pendidikan Karakter. Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2013. 

 
Sarjakawi, Pembentukan Kepribadian Anak  Peran Moral, 

Intelektual, Emosional, dan Sosial Sebagai Wujud 
Integritas Membangun Jati Diri. Jakarta: Bumi 
Aksara, 2006. 

 
Sukmadinata, Nana Syaodih. Metode Penelitian Pendidikan. 

Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009. 
 
________________. Landasan Psikologi dan Proses 

Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2011. 

 

Sugiyono. Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan 
Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 
2006.  

 
_______. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015) 
 
 _______.Memahami Penelitian Kuantitatif (Bandung: CV 

Alfabeta, 2005) 
 
Sunyoto, Danang.  Praktik SPSS untuk Kasus. Yogyakarta: 

Nuha Medika, 2011. 
 
_______. Memahami Penelitian Kuantitatif. Bandung: CV 

Alfabeta, 2005. 



124 
 
Takdir, Muhammad. Quantum Prenting. Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2013. 
 
Trihendradi, C.  Langkah Praktis Menguasai Statistik untuk 

Ilmu Sosial Kesehatan- Konsep & Penerapannya 
Menggunakan SPSS .Yogyakarta: Andi, 2013. 

 
Widyanigrum, Retno. Statistika Edisi Revisi. Yogyakarta: 

Pustaka Felicha, 2013.   
 
Wijaya, Tony. Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 

. Yogyakarta : Atma Jaya,2009. Wiratna ,V. 
Sujarweti, SPSS untuk Penelitian. Yogyakarta: 
Pustaka Baru Pres, 2014. 

 
Wulansari, Andhita Dessy. Penelitian Pendidikan suatu 

pendekatan praktek. Ponorogo: STAIN Po PRESS. 
2012. 

 
Yusuf, Juntika dan Nurihsan. Landasan Bimbingan 

Konseling. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008. 
 
Yusuf, Syamsu. Psikologi Perkembangan Anak Dan 

Remaja. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008. 
 

  
 

 

 


