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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Pada dasarnya lingkungan hidup yang di kenal oleh anak pertama  adalah 

lingkungan keluarga. Dimana lingkungan keluarga memberikan pengalaman-

pengalaman serta memberikan tantangan pada anak supaya anak dapat 

menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidupnya. Dan lingkungan keluarga juga 

merupakan sumber anak untuk memperoleh pendidikan dan berbagai macam 

inspirasi. “Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena 

keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan 

keinginan manusia,tanpa menghilangkan kebutuhannya”.
1
 

Keluarga merupakan “masyarakat alamiah yang pergaulan diantara anggotanya 

bersifat khas”.
 2

  Dalam keluarga terletak dasar –dasar pendidikan yang berlangsung 

dengan sendirinya sesuai dengan tatanan pergaulan yang berlaku didalamnya serta 

dasar – dasar pengalaman melalui rasa kasih sayang dan penuh kecintaan, kebutuhan 

akan kewibawaan dan nilai-nilai kepatuhan.  

Allah menciptakan bumi dalam keadaan seimbang dan serasi, keteraturan alam 

dan kehidupan ini dibebankan kepada manusia untuk memelihara dan 

mengembangkannya demi kesejahteraan hidup mereka sendiri. Tugas itu dimulai 

oleh manusia dari dirinya sendiri kemudian istri anak serta keluarganya. Untuk itu ia 

harus “mendidik diri dan anaknya serta membina kehidupan keluarga dan rumah 

tangganya sesuai dengan ajaran Islam”.
3
  

Selama anak belum dewasa, maka orang tua mempunyai peranan pertama dan 

utama bagi anak-anak, karena dari merekalah anak mula – mula menerima 

pendidikan. Dengan demikian “bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam 
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kehidupan keluarga”.
4
 Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 

mendidik dan membimbing perkembangan anak- anaknya karena keselamatan 

masyarakat pada hakikatnya bertumpu pada keselamatan keluarga. Firman Allah 

dalam Al Qur’an Surat Asy-Syuara’ ayat 214. 

        ) :۱۲٤الشعراء(  

Dan berilah peringatan kepada kerabat – kerabatmu yang terdekat. ( QS. Asy-

Syuara’: 214) .
5
  

Dengan memberikan pendidikan yang baik kepada anak dalam lingkungan 

keluarga, maka anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pula, memberikan 

contoh yang baik kepada anak baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. 

Setiap orang adalah seorang anggota keluarga, keluarga besar yakni yang 

masih ada hubungan darah, maupun anggota keluarga kecil dalam arti keluarga inti 

terdiri dari orangtua dan anak. Orang tua adalah panutan yang selalu ditiru dan 

dicontoh oleh anaknya dalam setiap tingkahlakunya, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Keteladanan yang diberikan orang tua kepada anaknya dalam rumah 

tangga akan lebih mudah meresap kedalam jiwa anak dibanding melalui nasehat.  

Dalam penataan sosial terdapat situasi kebersamaan yang merupakan penataan 

pendidikan, penataan pendidikan “merupakan esensi teladan orang tua yang diserap 

anak sebagai lahan imitasi dan identifikasi. Dalam penataan pendidikan yang dapat 

mengemas teladan adalah orang tua yang memahami dunia anak-anak sehingga 

mereka memahami dunianya”.
6
  

Rasulullah telah memberikan “tiru teladan yang sempurna dalam baik 

pergaulan, beliau peramah, pengasih penyayang, simpatik memikat hati sahabat – 

sahabatnya, tidak pernah membentak-bentak berkata kasar. Budi pekertinya yang 

luhur itu seperti besi berani yang menarik”. 
7
 Oleh karena itu, orang tua dalam upaya 
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meningkatkan keteladanan pada anak hendaknya mencontoh keteladanan Rasulullah 

yang berbudi mulia. Dalam pribadi Rasulullah melekat ”sifat – sifat terpuji sebagai 

teladan yang sempurna, semua sifat – sifat Rasulullah SAW wajib diteladani oleh 

setiap muslim sebagai upaya mengaktualisasi keimanan, keislaman, keihsanan, 

ketauhidan dan ketaqwaan secara nyata”.
8
  Allah berfirman dalam al Qur’an Surat 

Al-qalam ayat 4 , sebagai berikut:  

          : ( ٤) القلم 

Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.( QS. Al-

Qalam : 4 )
9
 

 

Atas dasar itu pula maka tepat sekali apa yang dikemukakan Abul Ala-

Maududi bahwa  “pada diri Nabi terdapat keunggulan – keunggulan yang tidak ada 

pada orang lain. Keunggulan itulah yang harus direnungkan, diteladani dan 

dipraktekan”.
10

 

 Dengan demikian keteladanan orang tua secara langsung atau tidak langsung 

dapat mempengaruhi tingkahlaku anak. Karena sebagian besar waktu  anak 

dilakukan dirumah. Sehingga apabila “orang tua mampu meneladani anak untuk 

berprilaku taat moral yang sandaran nilainya berasal dari agamam maka dapat 

membuat anak senantiasa berprilaku yang terpaut dan beraudensi dengan 

penciptanya”,
11

 demikian pula apabila buruk segala perbuatan yang dilakukan orang 

tua, maka tidak heran apabila anak juga akan meniru keburukan tingkah laku orang 

tuanya. Sehingga orang tualah yang membentuk dan menjadikan anaknya menjadi 

anak yang bertingkahlaku baik dimanapun anak tersebut berada.  
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B. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun yang menjadi alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah Bentuk 

keteladanan orang tua siswa MTs. Miftahul Huda Jleper Mijen Demak dan  adab tingkah 

laku siswa kelas VII semester genap MTs. Miftahul Huda Jleper Mijen  Demak. 

Kemudian Memahami hubungan keteladanan orang tua dengan tingkah laku siswa 

kelas VII  semester genap MTs. Miftahul Huda Jleper Mijen Demak Tahun Ajaran 

2017/2018. 

C. Telaah Pustaka  

     Dalam telaah pustaka ini terdiri atas penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penulisan skripsi sebagai bahan perbandingan, peneliti akan mengkaji beberapa 

penelitian terdahulu untuk menghindari kesamaan obyek dalam penelitian. 

Sepanjang pengetahuan peneliti, ditemukan adanya beberapa hasil penelitian yang 

mencoba mengungkapkan permasalahan di atas antara lain: 

a. Skripsi yang disusun oleh Ecep Idrus (3197106 Tahun 2003) berjudul: ”Upaya 

Dakwah Islam dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan dan Perilaku Amoral di 

Kalangan Remaja ( Study Kasus Pada Remaja di Desa Menur Kecamatan 

Mranggen Kabupaten Demak )”. 
12

 

Temuan dari skripsi ini dapat diungkap sebagai berikut : 

a) Dakwah Islam dalam menanggulangi tindak kekerasan dan perilaku amoral 

di kalangan remaja tidak cukup dengan lisan saja melainkan  suritauladan 

sangat mempengaruhi remaja dalam berperilaku. Dewasa ini terjadi 

ketimpangan antara ucapan dengan perbuatan, sehingga remaja mengalami 

kesulitan dalam mencari tokoh anutan untuk berperilaku. 

b) Untuk menanggulangi tindak kekerasan dan perilaku amoral, maka dakwah 

Islam harus lebih dikembangkan dengan arif dan bijaksana dalam arti dapat 
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menyentuh hati sanubari remaja. Namun demikian karena remaja sosok 

manusia yang sangat sensitif, maka dakwah ada baiknya tidak bersifat 

menggurui. Itulah yang diharapkan masyarakat, khususnya remaja di Desa 

Menur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. 

b. Skripsi yang disusun oleh Nikhayatus Zakiyah (10510089 Tahun 2006) yang 

berjudul: ”Korelasi Sikap keagamaan Orang Tua Terhadap Moralitas Anak  

”.
13

 Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini yaitu moral anak dan remaja 

merupakan persoalan yang sangat kompleks dan disebabkan oleh bermacam-

macam faktor. Maka dalam penanggulangannya diperlukan bermacam-macam 

usaha, antara lain yang terpenting adalah usaha preventif, agar moral itu dapat 

dibendung dan tidak menular kepada anak yang masih baik. Zakiah menegaskan 

bahwa Keluarga merupakan tempat sosialisasi anak. Umumnya hubungan orang 

tua dengan anak sangat intern. Sesuatu yang diperbuat oleh anak mempengaruhi 

keluarganya, begitu juga sebaliknya keluarga memberikan dasar tingkah laku, 

watak, moral dan pendidikan kepada anak.  

c. Skripsi yang disusun oleh “ Nur handayani (10910116 tahun 2012) “ “Hubungan 

Pendidikan Keagamaan dalam keluarga dengan akhlak mahmudah Siswa di 

MI.Nurul Huda Ngleses Juwangi Boyolali Tahun pelajaran 2012/2013”. Dapat 

ditarik kesimpulan bahwa setelah mengikuti adanya pendidikan keagamaan 

dalam keluarga dapat merubah akhlak anak yang tadinya tidak baik menjadi 

baik, pendidikan dalam keluarga itu siswa dididik untuk sopan santun terhadap 

orang yang lebih tua, diajak berbahasa yang baik dan sopan, diajak shalat 

berjamaah, diajari untuk bersodaqoh dan diajak untuk menjalankan puasa dan 

ibadah lainnya.
14

 

Skripsi di atas, fokus perhatiannya hanya pada satu tokoh dan lokasi. 

Judul skripsi yang pertama hanya menyoroti satu tokoh. Judul skripsi yang 
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kedua, fokusnya hanya menggambarkan peristiwa atau fenomena satu lokasi 

kecamatan yang belum merepresentasikan keseluruhan populasi (universe) 

sehingga belum bisa menggeneralisasikan keseluruhan remaja. Di samping itu 

objek remaja dalam arti umum, bukan unsur delinquencynya. Judul skripsi yang 

ketiga hanya menggambarkan pendidikan dalam keluarga secara sekilas tidak 

keseluruhan. Sedangkan skripsi yang peneliti susun ini hendak mengungkap 

secara keseluruhan dengan harapan hasilnya dapat merefleksikan temuan yang 

valid dan reliabel serta holistik.  

D. Rumusan Masalah  

  Dalam perumusan masalah ini, dimaksudkan untuk membatasi  suatu 

permasalahan  yang akan dibahas berkenaan dengan  judul “Hubungan 

Keteladanan Orang Tua dengan Tingkah Laku Siswa Kelas VII Semester Genap 

MTs. Miftahul Huda Jleper Mijen Demak Tahun Ajaran 2017/2018” sehingga 

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini akan lebih jelas dan terarah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah  dikemukakan di atas, maka ada 

beberapa pokok permasalahan,  yaitu : 

1. Bagaimana bentuk keteladanan orang tua siswa MTs. Miftahul Huda Jleper 

Mijen Demak?    

2. Bagaimana tingkah laku siswa kelas VII semester genap MTs. Miftahul Huda 

Jleper Mijen  Demak?    

3.  Adakah hubungan keteladanan orang tua dengan tingkah laku siswa kelas VII  

semester genap MTs. Miftahul Huda Jleper Mijen Demak Tahun Ajaran 

2017/2018? 

E. Penegasan Istilah  

 Agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka perlu adanya penegasan istilah dengan 

arti atau pengertian masing-masing kata agar mudah dipahami. Masing-masing 

batasan istilah dari judul diatas adalah: 
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1. Keteladanan 

Keteladanan merupakan hal yang sangat urgen bagi penunjang baik dan 

buruknya anak. “keteladanan” berasal dari kata “teladan” yang diberi 

imbuhan depan ke-, dan akhiran –an. Teladan merupakan sesuatu yang patut 

ditiru atau baik untuk dicontoh (perbuatan, kelakuan, sifat, dan sebagainya).
15

  

Sedangkan Keteladanan artinya hal yang dapat ditiru atau dicontoh.
16

 

2. Orang Tua  

Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnya bahkan orang tua 

dalam keluarga berperan sebagai guru, penuntun, pengajar serta sebagai 

pemimpin pekerjaan dan pemberi contoh. Menurut wartika orang tua dari 

kelompok menengah lebih mampu memberikan keteladanan dalam 

mengupayakan kepemilikan dan pengembangan dasar- dasar disiplin diri serta 

mengembangkan kehidupan sosial yang sehat.
17

 

3.  Tingkah Laku Siswa 

Tingkah laku berasal dari kata “tingkah” dan “laku”. Menurut KBBI tingkah 

artinya ulah (perbuatan) yang aneh atau yang tidak sewajarnya, perangai.
18

 

Sedangkan laku mempunyai arti perbuatan, gerak gerik, tindakan, cara  

menjalankan atau berbuat. Tingkah laku dapat diartikan perbuatan yang 

dilakukan.
19

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut : 
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a. Untuk mengetahui bagaimana keteladanan orang tua siswa kelas VII 

semester  genap MTs. Miftahul Huda Jleper Mijen  Demak. 

b. Untuk mengetahui bagaimana tingkah laku siswa kelas VII semester genap 

MTs. Miftahul Huda Jleper Mijen Demak. 

c. Untuk mengetahui hubungan  keteladanan orang tua dengan tingkah laku 

siswa kelas VII MTs. Miftahul Huda Jleper Mijen  Demak Tahun 

2017/2018. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini ada dua macam, yaitu manfaat secara 

teoritis dan manfaat secara praktis. 

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah bermanfaat untuk melengkapi 

khazanah atau pengetahuan bagi orang tua, guru dan masyarakat tentang 

hubungan keteladanan orang tua dengan tingkah laku siswa 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi peneliti  

Menjadi bahan masukan untuk dapat memperbaiki kekurangan pada 

diri sendiri, meningkatkan kualitas tingkahlaku agar lebih baik serta 

mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya keteladanan sebab 

keteladanan sangat mempengaruhi tingkah laku siswa.  

2) Bagi siswa 

Memotivasi siswa untuk selalu memperbaiki tingkah laku sehingga 

terbentuklah siswa yang bertingkahlaku baik dan menjadi siswa yang 

beriman dan bertaqwa. 

3) Bagi Guru 

Menjadi bahan masukan bagi guru untuk selalu memberikan 

keteladanan dan mengajarkan tingkah laku yang baik 

4) Bagi Orang Tua 

Menjadi bahan masukan bagi orang tua bahwa keteladanan adalah 

metode paling tepat dalam mendidik anak sejak kecil sehingga 
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terbentuklah generasi muda yang bertingkah laku mulia. Orang tua 

disini sebagai model yang akan dijadikan contoh anak-anak mereka. 

5) Bagi sekolah  

Sebagai tempat yang menjadi fokus penelitian, hasil studi ini 

diharapkan bermanfaat sebagai bahan dokumentasi historis dan sebagai 

bahan pertimbangan untuk mengambil langkah-langkah guna 

meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah. 

 

G. Rumusan Hipotesis  

Istilah hipotesa sebenarnya adalah kata majemuk yang terdiri dari kata- kata 

hipo dan tesa. Hipo berasal dari kata yunani hupo yang berarti di bawah, kurang 

atau lemah. Tesa berasal dari kata Yunani thesis yang berarti teori atau proposisi 

yang disajikan sebagai bukti. Hipotesa adalah pernyataan yang masih lemah 

kebenarannya dan masih perlu dibuktikan kenyataannya.
20

 

Hipotesis Alternatif Ha yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab 

permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya (relevan) 

dengan masalah penelitian dan belum berdasarkan fakta serta dukungan data yang 

nyata dilapangan. Hipotesis alternatif (Ha) dirumuskan dengan kalimat positif.  

Hipotesis nol adalah pernyataan tidak adanya hubungan, pengaruh, atau perbedaan 

antara parameter dengan statistik. Hipotesis Nol (Ho) dirumuskan dengan kalimat 

negatif. 
21

 

.Sehubungan dengan penelitian ini, hipotesis alternatif (Ha) yang diajukan 

adalah ada  Hubungan Keteladanan Orang Tua dengan Tingkah Laku Siswa Kelas 

VII Semester Genap MTs. Miftahul Huda Jleper Mijen Demak Tahun Ajaran 

2017/2018. Hipotesis Nol (Ho) yang diajukan adalah tidak ada  Hubungan 

Keteladanan Orang Tua dengan Tingkah Laku Siswa Kelas VII Semester Genap 

MTs. Miftahul Huda Jleper Mijen Demak Tahun Ajaran 2017/2018. 
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H. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang dipakai adalah metode kuantitatif. Metode 

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka – 

angka dan analisis menggunakan statistik.
22

 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi   

Yang dimaksud dengan populasi adalah seluruh penduduk yang 

dimaksudkan untuk diselidiki dan dibatasi pada sejumlah penduduk atau 

individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama.
23

 Jadi populasi 

dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VII semester genap MTs. 

Miftahul Huda Jleper Mijen  Demak Tahun ajaran 2017/2018 yang 

berjumlah 112 siswa. 

b. Sampel 

Sedangkan yang dimaksud sampel adalah sebagian dari populasi  dan 

dibatasi pada sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari jumlah 

populasi.
24

 

Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. 

Menurut Suharsini Arikunto dia berpendapat bahwa” Jika jumlah subyeknya 

besar dapat diambil antara 20-30 %.
25

 Jadi jumlah sampel diambil dari kelas 

VII A jumlah 34 siswa. 

                                                           
         

22
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan.Bandung: Alfabeta, 2010, h.13. 

23
 Sutrisno Hadi, Op. Cit., h. 220. 

24
 Ibid., h. 221. 

25
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis,  Jakarta : Bina Aksara,  2001 

, h.  117. 
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c. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel 30 % dari populasi 

sebanyak 112 siswa. Sedangkan yang dijadikan sampel sebanyak 34 siswa. 

Dalam penelitian sampel digunakan teknik random sampling, artinya 

setiap individu diberi kesempatan yang sama untuk menjadi responden atau 

dengan kata lain sampel dipilih secara acak. 

Random sampling adalah proses memilih suatu sampel dalam sebuah 

cara yang melibatkan seluruh kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai 

anggota sampel.
26

 Dengan demikian peneliti memberi hak yang yang sama 

kepada setiap subyek untuk memperoleh kesempatan (chance) dipilih 

menjadi sampel. Oleh karena itu setiap subyek sama maka penelitian terlepas 

dari perasaan ingin mengistimewakan satu/beberapa subyek untuk dijadikan 

sampel. 

3.Variabel dan Indikator 

Berdasarkan pada masalah dalam penelitian ini ada dua variabel : 

a. Variabel bebas (independent) dalam penelitian ini adalah Keteladanan   

Orang Tua  sebagai variabel X dengan indikator : 

1) Prilaku orang tua yang dapat dicontoh 

2) Hubungan anak dengan orang tua 

3) Keselarasan dalam beragama dan pelaksanaanya 

b.  Variabel terikat (dependent) dalam penelitian ini adalah   Tingkah Laku 

siswa sebagai variabel Y dengan indikatornya : 

1) Tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai agama 

Orang yang selalu menjaga harga diri 

2) Tingkah laku yang didasarkan pada norma-norma masyarakat 

- Norma hukum adalah undang-undang, peraturan, ketentuan, dan 

sebagainya yang dibuat oleh negara. Norma hukum biasanya 

bersifat tertulis yang dapat dijadikan pegangan dan rujukan 

                                                           
26

 Ibid., h. 120. 
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konkret bagi setiap anggota masyarakat baik dalam berprilaku 

maupun dalam menjatuhkan sanksi bagi pelanggarnya. Law ( 

tingkah laku yang harus dilakukan atau dihindari) 

- Norma agama adalah peraturan atau petujunjuk hidup yang 

berisi perintah-perintah, larangan-larangan, dan anjuran-ajuran 

yang berasal dari Tuhan. Norma agama bersumber dari Tuhan 

yang dimuat dalam kitab suci agama tertentu. 

- Norma kesusilaan adalah aturan hidup tentang baik dan buruk 

suatu perbuatan, yang berasal dari hati nurani setiap orang. 

Sebagai bagian dari norma, norma kesusilaan juga diyakini 

sebagai pedoman hidup yang diyakini memiliki kebenaran. 

Karena terletak dalam hati nurani, bentuk pelanggaran 

kesusilaan dapat disebut sebagai pengingkaran terhadap hati 

nurani. Folk Ways ( tingkah laku yang lazim ), Mores ( tingkah 

laku yang sebaiknya dilakukan ) 

4.Jenis Data dan Sumber Data 

 Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua 

jenis yaitu data primer dan data sekunder. 

a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti 

secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai 

data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date.
27

 Untuk 

mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara 

langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan 

data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (focus grup 

discussion – FGD) dan penyebaran kuesioner. 

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari 

berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).
28

 Data 

                                                           
27

 Ibid. 
28

 Ibid. 
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sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik 

(BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. 

5.Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi secara 

konkret dilapangan. 

Adapun metode-metode yang digunakan antara lain: 

a. Observasi 

Yaitu sebagai pengamatan terhadap suatu obyek dengan 

menggunakan seluruh alat indra dari kondisi sekolah.
29

 

b. Wawancara 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data profil madrasah. 

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak madrasah 

yaitu pengurus, kepala madrasah, guru dan TU. 

c. Angket 

Yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui.
30

 Dalam pelaksanaan metode ini, 

penulis membuat daftar angket yang diberikan untuk mencari data 

tentang Tingkah Laku Siswa Kelas VII. Angket ini bersifat tertutup, 

responden tinggal menjawab dari daftar jawaban yang telah disediakan. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang hubungan 

Keteladanan Orang tua dengan upaya menaggulangi tingkah laku  siswa 

kelas VII  semester genap di   MTs. Miftahul Huda Jleper Mijen Demak. 

d. Dokumentasi  

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang hubungan 

Keteladanan Orang tua dengan upaya menaggulangi tingkah laku  siswa 

kelas VII  semester genap di   MTs. Miftahul Huda Jleper Mijen Demak. 

                                                           
29

 Ibid., h. 146. 

   
30

 Ibid., h. 140. 
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6.Metode Analisis Data 

a. Analisa pendahuluan 

Pada tahap ini dilakukan perhitungan awal dari data–data angket 

responden ke  dalam data tabel distribusi frekwensi.  

Di dalam analisis pendahuluan ini digunakan untuk mengetahui tingkat 

kualifikasi tentang pengaruh pendidikan Agama Islam dalam 

penanggulangan kenakalan  siswa melalui pemberian angket dengan 

menggunakan rumus  nilai rata-rata    ( mean ) dari variabel ( X ) dan (Y) 

Untuk variabel ( X ) Mx
 =

 

N

x  

Untuk variabel ( Y ) Mx
 =

 

N

Y 31 

b. Analisa uji hipotesis 

Untuk mengetahui ada tidaknya Hubungan Keteladanan Orang 

Tua dengan Tingkah Laku siswa Kelas VII semester genap MTs. 

Miftahul Huda Jleper Mijen Demak Tahun ajaran 2017/2018, Dalam hal 

ini penulis menggunakan alat uji korelasi product moment angka kasar, 

dengan rumus sebagai berikut: 

])(][)([

))((

2222 YYNXXN

YXXYN
rxy




  

rxy  : Koefisien korelasi antara variabel X dengan variabel Y 

xy : Perkalian antara x dan y 

x : Variabel bebas  

y : Variabel terikat  

N  : Banyaknya sampel
32

 

                                                           
31

 Sutrisno Hadi, Op.Cit., h.29. 
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c. Analisis lanjut 

Bimbingan dan Konseling yang sangat diperlukan dalam dunia 

pendidikan berfungsi memberikan bantuan kepada siswa dalam rangka 

upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan 

masa depan. Hal ini yang menjadikan bimbingan dan konseling 

memegang peranan yang penting dalam meningkatkan kualitas siswa 

melalui tugasnya sebagai pendidik, pengajar dan pembimbing siswa. 

  Setelah diperoleh koefisien korelasi antara variabel x dan variabel 

y maka langkah–langkah selanjutnya adalah menghubungkan antara nilai 

r ( hasil koefisien korelasi ) dengan nilai r pada tabel baik taraf 

signifikansi 1 % dan 5 %. Apabila nilai r yang dihasilkan dari koefisien 

korelasi diperoleh nilai yang diperoleh adalah signifikan yang berarti 

hipotesis yang diajukan diterima ( ada hubungan ). Apabila r yang 

dihasilkan dari koefisien korelasi lebih kecil dari pada tabel berarti 

hipotesis yang diajukan tidak dapat diterima ( tidak ada pengaruh ). 

Berdasarkan perhitungan di atas ro lebih besar dari pada rt atau 

koefisien pada tabel baik taraf signifikansi 5% maupun 1%, sehingga 

diperoleh angka yang signifikan. Artinya variabel x mempunyai 

hubungan terhadap variabel y. 

I. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka di bawah ini penulis 

menguraikan tentang sistematika penulisan skripsi yang terbagi menjadi lima bab, 

yang masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab. 

 Secara keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini dapat penulis uraikan 

sebagai berikut : 

Bab satu : PENDAHULUAN terdiri dari;Latar  Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Penegasan  Istilah, Tujuan dan Manfaat Penelitian/ Penulisan Skripsi, 

Hipotesis, dan Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi. 
                                                                                                                                                                          

32
 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan,Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, h. 206.  
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Bab dua : LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS berupa 

Hubungan Keteladanan Orang Tua dengan Tingkah Laku Siswa. Keteladanan Orang 

Tua terdiri dari Pengertian Keteladanan, Pengertian Orang Tua, dan Contoh 

Keteladanan Orang Tua. Tingkah Laku Siswa terdiri dari Pengertian Tingkah Laku 

dan Pengertian Siswa. Kajian Penelitian Yang Relevan. Pengajuan Hipotesis.  

Bab tiga: HASIL ATAU DATA LAPANGAN yang terdiri dari; Tujuan 

Penelitian, Waktu dan Tempat Penelitian, Variabel Penelitian Populasi, Sampel dan 

Teknik. Pengambilan Sampel, Teknik Pengumpulan Data. dan yang terakhir Teknik 

Analisis Data. 

Bab empat: ANALISIS tentang Hubungan Keteladanan Orang Tua dengan 

Tingkah Laku Siswa Kelas VII Semester Genap MTs. Miftahul Huda Jleper Mijen 

Demak Tahun Ajaran 2017/2018 

Bab lima: PENUTUP merupakan  bagian akhir dari penelitian  terdiri dari 

Simpulan, Saran-Saran, dan kataPenutup. 

Selain itu pada bagian akhir penulis mencantumkan daftar perpustakaan, lampiran-

lampiran dan riwayat pendidikan penulis. 

 

 

 


