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Kata Kunci :  pendidikan agama, pendidikan keluarga dan disiplin siswa 
 

Tindakan disiplin akan dapat mengurangi perbuatan curang yang 
dilakukan anggota sekolah.  Anggota sekolah yang disiplin akan  dapat 
meningkatkan kultur organisasi.  Disiplin juga merupakan titik pusat dalam 
pendidikan. Kemampuan mengendalikan diri  merupakan salah satu kemampuan 
utama yang harus dikembangkan.  Hanya melalui disiplin sajalah kita dapat 
mengajar anak untuk mengendalikan keinginan-keinginannya. Dalam rangka  
menumbuhkembangkan disiplin siswa, sekolah memberikan sumbangan bagi 
pembentukan dan pembangunan jiwa anak, salah satunya melalui Pendidikan 
Agama. Dengan dasar pendidikan agama diharapkan siswa dapat menerapkan 
iman mereka dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah dengan mematuhi 
peraturan-peraturan dan etika yang berlaku.  Jiwa anak juga dibentuk di 
lingkungan keluarga (pendidikan yang diberikan oleh orang tua) karena keluarga 
merupakan tempat pendidikan yang pertama dan utama, yang  dijumpai anak 
sejak dia lahir.   

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pendidikan agama, 
dan pendidikan keluarga terhadap disiplin siswa pada tata tertib sekolah di SMP 
Pangudi Luhur 1 Klaten baik secara terpisah maupun bersama-sama.  

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Pangudi Luhur 1 Klaten 
yang berjumlah 504 siswa, sampel sebanyak 117 siswa. Data dikumpulkan 
melalui angket langsung yang dijawab oleh siswa, selanjutnya dianalisis dengan 
teknik regresi sederhana dan regresi ganda dengan menggunakan komputer 
program SPSS versi 10.0 for Windows 2000.  

  Hasil analisis menunjukkan bahwa 1) ada pengaruh positif dan signifikan 
pendidikan agama terhadap disiplin siswa sebesar 26,6% dan persamaan regresi        
Y = 35,668 + 0,501X1, 2) ada pengaruh positif dan signifikan pendidikan keluarga  
terhadap disiplin siswa sebesar 35,5% dan persamaan regresi  Y = 33,033 + 0,526 
X2, 3) ada pengaruh positif dan signifikan pendidikan agama dan pendidikan 
keluarga  terhadap disiplin siswa sebesar 37,7% dan persamaan regresi  Y = 
29,264 + 0,181X1 + 0,4060X2.  Saran yang dapat penulis sampaikan : 1)  materi  
mata pelajaran agama lebih menekankan pada  pembentukan jiwa anak dan 
pembangunan hidup beriman serta menerapkan iman mereka dalam kehidupan 
sehari-hari 2) pendidikan keluarga lebih menekankan pada nilai dan kepercayaan, 
pengetahuan dan norma-norma serta adat kebiasaan dan perilaku yang sesuai 
dengan budaya di lingkungan sekitarnya. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan Pendidikan Nasional yang tercantum dalam Undang-Undang RI 

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab II, Pasal 3, 

menyatakan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk 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.  

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional seperti tersebut 

dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, perlu dipersiapkan dengan baik 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan yang akan 

dilakukan.  

Menurut Prijosaksono (2006) tidak ada hal yang lebih penting dalam 

manajemen dibandingkan dengan kedisiplinan. Selain pentingnya menemukan 

arah dan tujuan hidup yang jelas, kedisiplinan merupakan syarat mutlak untuk 

memperoleh  impian yang diinginkan. Oleh karena itu, disiplin merupakan hal 

yang sangat penting dalam pendidikan, baik sebagai tujuan maupun syarat 

berhasilnya pendidikan itu sendiri. (www.sinarharapan.co.id)    

Tidak ada cara lain untuk membangun sebuah kebiasaan kecuali 

melakukan sebuah tindakan secara terus menerus berulang-ulang dengan disiplin. 
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Melalui kedisiplinan seseorang dapat mengembangkan potensi dahsyat yang ada 

dalam dirinya.  

Menurut Maxwell (2006) ada empat hal yang harus diperhatikan untuk 

melakukan pengembangan diri secara disiplin sehingga dapat membangkitkan 

potensi dahsyat yang dimiliki. Empat hal tersebut adalah start with your self 

(mulai dari diri sendiri), start early (sesegera mungkin), start small (sedikit demi 

sedikit), dan start now (lakukan sekarang). 

Kedisiplinan dalam pengembangan diri harus mulai dari diri kita sendiri. 

Ini berarti seseorang tidak bisa menyuruh orang lain melakukan latihan untuk 

kesuksesannya. Kedisiplinan harus dimuai lebih awal. Ini berarti seseorang harus 

segera memulai suatu kebiasaan baru tanpa menunggu keadaan menjadi lebih 

sempurna. Untuk memulai latihan secara bertahap, sedikit demi sedikit. Yang 

penting adalah melakukan langkah pertama.   

Kedisiplinan adalah syarat mutlak bagi setiap orang yang akan 

membangun sebuah kebiasaan baru. Setiap manusia baru akan memiliki sebuah 

kebiasaan baru ketika dia secara disiplin melakukan hal tersebut secara terus 

menerus tidak pernah terputus selama sedikitnya 30 – 90 hari. 

Maxwell mendefinisikan disiplin sebagai suatu pilihan dalam hidup untuk 

memperoleh apa yang ingin dilakukan dengan melakukan apa yang tidak 

diinginkan. Setelah melakukan hal yang tidak diinginkan selama beberapa waktu 

(30 – 90 hari), disiplin akhirnya menjadi suatu pilihan dalam hidup untuk 

memperoleh apa yang diinginkan dengan melakukan apa yang ingin dilakukan 

sekarang.  
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Menurut Kenny (1991) kata disiplin berasal dari disciple, yang artinya 

murid. Disiplin adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang tua untuk 

membentuk perilaku anak-anak mereka, semua peringatan dan aturan, pengajaran 

dan perencanaan, contoh dan kasih sayang, pujian dan hukuman. 

Disiplin mempunyai kegunaan sosial dalam dan pada dirinya sendiri, 

terlepas sama sekali dari perbuatan-perbuatan yang diperintahkannya. Dalam 

kenyataannya, kehidupan sosial hanyalah salah satu bentuk dari sekian banyak 

kehidupan yang terorganisasi. Semua organisasi kehidupan menyaratkan adanya 

kaidah-kaidah tertentu, mengabaikan hal ini berarti mengandung kekacauan yang 

serius.  (Durkheim, 1990 : 26) 

Unsur utama dari disiplin adalah target (sasaran), hadiah, sikap tak acuh 

dan hukuman. Para orang tua perlu memilih dengan seksama tingkah laku dalam 

diri si anak yang ingin mereka ubah. Tanpa suatu target, orang tua dapat salah 

pukul dan merusak apa yang ingin mereka pertahankan.  

Memberi hadiah atau mendorong tingkah laku yang diinginkan, khususnya 

bila tingkah-laku yang jelek, adalah jenis disiplin yang paling efektif. Bila 

dijalankan dengan benar, disiplin itu akan berhasil paling baik dan paling lama. 

Sikap tak acuh tidak perlu berarti tidak berbuat apa-apa, tetapi dapat 

berarti dengan sengaja tidak mengacuhkan tingkah-laku tertentu. Jika digunakan 

dengan tepat, cara ini akan lebih berhasil untuk menghentikan tingkah-laku yang 

tak diinginkan daripada hukuman. 

Terlalu sering disiplin disamakan dengan hukuman. Meskipun tingkah-

laku tertentu harus dihukum, namun salah satu bahaya besar dalam hukuman ialah 
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bahwa waktu dan perhatian yang diberikan untukitu justru memperkuat tingkah-

laku yang tidak diinginkan. 

Sarbaini dalam Soekoko (2005) menyatakan bahwa salah satu faktor yang 

dipandang menjadi penyebab siswa tidak disiplin atau tidak patuh pada norma 

sekolah antara lain rata-rata pengetahuan agama kurang, dan untuk mencegah 

merebaknya perilaku amoral pada siswa, diperlukan pendidikan budi pekerti yang 

menanamkan nilai-nilai moral pada diri siswa. Pendidikan budi pekerti 

dilaksanakan secara terintegrasi untuk pembentukan watak kepribadian siswa 

secara utuh yang tercermin pada perilaku berupa ucapan, perbuatan, sikap, 

pikiran, perasaan, kerja dan hasil kerja yang baik. Pendidikan budi pekerti 

terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran yang relevan, terutama mata pelajaran 

Pendidikan Agama dan Kewarganegaraan.  

Kedewasaan seseorang dalam bermasyarakat boleh jadi sangat ditentukan 

oleh bagaimana sikapnya dalam beragama. Sikap toleran dalam beragama 

seseorang akan merangsang juga dalam pendewasaan bermasyarakat. Agama 

memberi makna terhadap individu dan kelompok, juga memberi kelanggengan 

hidup sesudah mati, dan menjadi sarana manusia untuk mengangkat diri dari 

kehidupan duniawi yang penuh penderitaan, ke dalam kemandirian spiritual.        

Semua disiplin mempunyai tujuan ganda : mengembangkan suatu 

keteraturan tertentu dalam tindak-tanduk manusia dan memberinya suatu sasaran 

tertentu yang sekaligus juga membatasi cakrawalanya. Disiplin mengembangkan 

sikap yang lebih mengutamakan hal-hal yang merupakan kebiasaan dan juga 
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mambatasinya,  mengatur dan memaksa, serta  menjawab segala sesuatu yang 

selalu terulang dan bertahan lama dalam hubungan antar manusia.  

Kemampuan mengendalikan diri  merupakan salah satu kemampuan utama 

yang harus dikembangkan oleh pendidikan dan hanya melalui disiplin sajalah kita 

dapat mengajar anak untuk mengendalikan keinginan-keinginannya, membatasi 

berbagai macam hasratnya, membatasi, dan melalui batasan, menetapkan berbagai 

sasaran aktivitasnya. Tentu saja pembatasan yang diperlukan berbeda-beda 

menurut waktu dan tempat, dan berbeda pula untuk setiap tahap kehidupan dan 

untuk dapat membatasi diri, kita harus bisa merasakan realitas adanya batas-batas 

tersebut. Dengan kemampuan mengendalikan diri, seseorang akan dapat 

mengendalikan nafsu, keinginan, dan kebiasaan-kebiasaannya dan 

mengarahkannya sesuai dengan kaidah yang berlaku. 

Masalah disiplin merupakan masalah yang sudah setua manusia. Masalah 

ini kadang menjadi perdebatan dan saling melempar siapa sebenarnya yang harus 

memikul tanggung jawab dalam disiplin anak. Masa anak-anak merupakan masa 

yang penting dalam proses perkembangan kedisiplinan. Bantuan atau dorongan 

dari pihak orang tua sangat diperlukan dalam proses pendisiplinan.  

Disiplin sebagai suatu proses bimbingan yang bertujuan untuk 

menanamkan pola perilaku tertentu, kebiasaan tertentu, atau membentuk manusia 

dengan ciri-ciri tertentu terutama meningkatkan kualitas mental dan moral.  

Dalam proses bimbingan tersebut perlu mempertimbangkan fungsi dan kapasitas 

kejiwaan manusia yang berlangsung dalam 5 tahap yaitu : 

1. Tahap perkembangan masa bayi (sejak lahir – 2 tahun) 
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 Dalam tahap ini, perkembangan pribadi didominasi oleh perasaan. Perasaan-

perasaan senang ataupun tidak senang menguasaai diri anak bayi, sehingga 

setiap perkembangan fungsi pribadi dan tingkah laku bayi sangat dipengaruhi 

oleh perasaannya.  

2. Tahap perkembangan masa kanak-kanak (2 tahun – 12 tahun) 

 Dalam tahap ini, perkembangan pribadi anak dimulai dengan makin 

berkembangnya fungsi-fungsi indera anak untk mengadakan pengamatan. 

Perkembangan fungsi ini memperkuat perkembangan fungsi pengamatan pada 

anak.  

3. Tahap perkembangan pada masa preadolesen (12 tahun – 15 tahun) 

 Dalam tahap ini perkembangan fungsi penalaran intelektual pada anak sangat 

dominan. Dengan adanya perkembangan sistem syaraf serta fungsi pikirannya, 

anak mulai kritis dalam menanggapi sesuatu ide atau pengetahuan dari orang 

lain. Kekuatan intelektual kuat, energi pisik kuat, sedangkan kemauan kurang 

keras.  

4.  Perkembangan pada masa adolesen (15 tahun – 20 tahun)  

 Dalam tahap perkembangan ini, kualitas kehidupan manusia diwarnai oleh 

dorongan seksual yang kuat. Keadaan ini membuat anak mulai tertarik kepada 

orang lain yang berlainan jenis kelamin. Di samping orang mulai 

mengembangkan   pengertian tentang kenyataan hidup serta mulai 

memikirkan pola tingkah laku yang bernilai moral. Berhubung dengan 

berkembangnya keinginan dan emosi yang dominan dalam pribadinya, anak 

sering mengalami masa kegoncangan serta ketegangan dalam jiwanya.   
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5. Masa pematangan diri (setelah umur 20 tahun) 

 Dalam tahap ini perkembangan fungsi kehendak mulai dominan. Anak mulai 

dapat membedakan adanya tiga macam tujuan hidup pribadi, yaitu pemuasan 

keinginan pribadi, pemuasan keinginan kelompok, dan pemuasan keiginan 

masyarakat.  (Soemanto, 1990 : 64) 

Pembentukan disiplin  memerlukan waktu yang lama dan dilakukan secara 

terus menerus, peranan orang tua, lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat 

sangat penting bagi perkembangan disiplin seseorang. Jika orang tua 

mendisiplinkan anak, maka anak akan mengembangkan peraturan sendiri bagi 

dirinya.  

Keluarga merupakan lembaga pertama dan utama dalam kehidupan anak, 

tempat anak belajar dan menyatakan dirinya sebagai makhluk sosial. Keluarga 

memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral dan pendidikan 

kepada anak. Pola asuh yang ditanamkan tiap keluarga berbeda dengan keluarga 

yang lainnya, hal ini tergantung dari pandangan pada diri tiap orang tua.  

Di tengah realita makin banyaknya anak yang ditinggal bekerja oleh kedua 

orang tuanya, sering kali timbul pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab 

terhadap masalah disiplin anak. Kesibukan orang tua baik dalam pekerjaan 

maupun dalam pelbagai kegiatan sosial seringkali mempunyai dampak langsung 

terhadap tanggung jawab disiplin pada anak-anak mereka. Konsentrasi yang 

terbagi-bagi antara pekerjaan, pelayanan, kegiatan sosial dan kehidupan rumah 

tangga telah membuat banyak orang tua merasa tidak mempunyai waktu untuk 

memikirkan tentang disiplin. 
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Sejalan dengan sistem kehidupan tersebut, orang tua menemukan bahwa 

anak-anak mereka mulai membentuk pola belajar yang kurang bertanggung 

jawab, malas, suka membantah, dan tidak bisa diatur.  Tantangan ini akan makin 

dirasakan pada saat orang tua menyadari akan tuntutan globalisasi di akhir  abad 

ke XX ini, di mana keberhasilan hidup sangat ditentukan oleh kemampuan 

seorang dalam adaptasi sosial dan disiplin diri. Anak-anak harus dipersiapkan 

untuk nantinya bisa mandiri dalam bekerja, berinovasi, kreatif dan bertanggung 

jawab penuh dalam kehidupannya.  

Karena sekolah merupakan tempat pendidikan kedua setelah  pendidikan 

keluarga, penumbuhkembangan disiplin siswa pada tata tertib sekolah di jenjang 

SMP menjadi lebih penting.  Hal ini disebabkan  karena siswa SMP   sedang 

memasuki  masa preadolesen (12 – 15 tahun). Dalam tahap ini, perkembangan 

fungsi penalaran intelektual pada anak sangat dominan. Dengan adanya 

pertumbuhan sistem syaraf serta fungsi pikirannya, anak mulai kritis dalam 

menaggapi sesuatu ide atau pengetahuan dari orang lain. Kekuatan intelektual 

kuat, energi pisik kuat, sedangkan kemauan kurang keras. Dengan pikirannya 

yang berkembang, anak mulai belajar menemukan tujuan-tujuan serta keinginan-

keinginan yang dianggap sesuai baginya untuk memperoleh kebahagiaan. 

Masa ini bersamaan dengan masa puber yang  ditandai adanya sifat-sifat 

negatif pada anak, oleh karena itu ada yang menyebut masa ini sebagai masa 

negatif, di samping itu ada yang menyebut sebagai “trot zalter” yang kedua. 

Dengan kenyataan bahwa pubertas laki-laki berbeda dengan pubertas perempuan, 

maka sifat-sifat anak laki-laki dan sifat-sifat anak perempuan dalam masa ini agak 
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berbeda. Sifat-sifat negatif anak perempuan antara lain : mudah gelisah dan 

bingung, kurang suka bekerja (ogah-ogahan), mudah jengkel dan marah, 

pemurung, kurang bergembira, membatasi diri dari pergaulan umum, agresif 

terhadap orang lain. Sedangkan sifat-sifat negatif anak laki-laki antara lain : 

mudah lelah, malas bergerak/bekerja, suka tidur dan bersantai-santai, mempunyai 

rasa pesimis dan rendah diri, perasaan mudah berubah, senang-sedih-yakin gelisah 

silih berganti. 

Dalam rangka menumbuh kembangkan disiplin siswa, sekolah 

memberikan sumbangan bagi pembentukan dan pembangunan jiwa anak salah 

satunya melalui Pendidikan Agama. Pendidikan Agama merupakan usaha untuk 

memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan 

memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan 

kerukunan antar umat beragama dalama masyarakat untuk mewujudkan persatuan 

nasional.  

Dengan dasar pendidikan agama diharapkan siswa dapat menerapkan iman 

mereka dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah dengan mematuhi peraturan-

peraturan dan etika yang berlaku di sekolah maupun di masyarakat sekitar di 

mana mereka berada dengan mematuhi dan memperhatikan etika yang berlaku di 

masyarakat tersebut.    

SMP Pangudi Luhur 1 Klaten merupakan sebuah lembaga pendidikan 

Katholik yang dikelola oleh Kongregasi Bruder FIC. Dalam rangka ikut serta  

mencerdaskan kehidupan Bangsa berdasarkan pada Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945, SMP Pangudi Luhur 1 Klaten memegang teguh nilai 
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Kristiani dengan tetap menghormati keyakinan dan agama yang dianut siswa, 

sehingga dapat menerima semua golongan masyarakat tanpa membedakan suku, 

agama, golongan, dan status sosial ekonomi.  

Dengan didasari semangat pengabdian, SMP Pangudi Luhur 1 Klaten terus 

mengadakan pendampingan dalam mengusahakan pembentukan manusia 

seutuhnya sesuai dengan visinya. Oleh sebab itu, di samping pengembangan 

kecerdasan otak, juga dilakukan pendidikan jasmani, pendidikan emosi, 

pendidikan moral, dan keterampilan yang bermanfaat untuk kehidupan 

selanjutnya. Dalam mengusahakan keunggulan akademik yang nampak terutama 

pada hasil belajar yang bermutu tinggi dan kompetitif, dilakukan  proses 

pembelajaran yang bermutu, tertib, disiplin, dan terencana.   

Setelah mencurahkan perhatian dan mendarmabaktikan tenaga, waktu, dan 

pikiran untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia selama 50 tahun, SMP 

Pangudi Luhur 1 Klaten dari tahun ke tahun  makin menjadi sekolah yang 

dikagumi, disegani dan bahkan namanya semakin mencuat sebagai sekolah  

favorit yang  bermutu dan disiplin. Aneka prestasi baik di bidang olahraga 

maupun kemampuan akademis telah sering diraih. Setiap melakukan kegiatan 

antar sekolah seperti : lomba gerak jalan, olah raga lainnya atau lomba mata 

pelajaran, nama SMP Pangudi Luhur 1 Klaten selalu mendapat kehormatan dan 

disegani sekolah lain, bahkan boleh dikatakan ditakuti. Disamping itu, SMP 

Pangudi Luhur 1 Klaten juga telah melahirkan banyak tokoh yang mempunyai 

kedudukan strategis di negeri ini, baik sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, 

maupun tokoh dalam pemerintahan. 
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Keberhasilan-keberhasilan tersebut  dapat diraih karena adanya komitmen 

yang utuh antara kepala sekolah, guru,  dan karyawan untuk  melayani siswa 

seperti teladan yang diberikan oleh para Bruder yaitu dengan sikap ramah, 

disiplin, suka menolong, dan tegas. Dalam memberikan pelayanan pendidikan, 

prinsip bahwa  guru  harus selalu bisa digugu dan ditiru, dicontoh, dan diteladani, 

selalu dipegang teguh oleh kepala sekolah, guru, dan karyawan  SMP Pangudi 

Luhur 1 Klaten. 

 Meskipun SMP Pangudi Luhur 1 Klaten sangat terkenal akan kualitas dan 

kedisiplinannya, masih ada siswa yang melakukan pelanggaran kedisiplinan 

terhadap tata tertib sekolah.  Data pelanggaran siswa tahun 2004/2005 adalah 

sebagai berikut : 

 

KELAS JML. JML. SKOR PELANGGARAN 
SISWA MAX. MIN. RATA-RATA 

VII A  40 42 2 14 
VII B 46 58 0 14 
VII C 42 47 4 19 
VII D 44 58 2 19 
VIII A 42 76 2 24 
VIII B 43 52 0 13 
VIII C 42 73 4 20 
VIII D 41 61 0 18 
III A 45 22 0 8 
III B 45 24 0 3 

     
     

KELAS JML. JML. SKOR PELANGGARAN 
SISWA MAX. MIN. RATA-RATA 

III C 45 20 0 3 
III D 44 23 0 5 

 
Tabel 1.1 Data Pelanggaran Siswa  
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Banyak  faktor  yang dapat mempengaruhi kedisiplinan siswa pada tata 

tertib sekolah antara lain pengetahuan agama, religiusitas, pendidikan keluarga, 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, pendidikan budi pekerti dan adanya 

sanksi.  

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai pengaruh Pendidikan Agama dan Pendidikan Keluarga terhadap disiplin 

siswa pada tata tertib sekolah di SMP Pangudi Luhur 1 Klaten. 

 Sarbaini dalam Soekoko (2005) menyatakan bahwa indikasi tumbuh dan 

berkembangnya nilai  disiplin di suatu sekolah nampak dalam perilaku siswanya 

yang  

selalu patuh pada norma sekolah. Disiplin siswa pada tata tertib sekolah, akan  

mewujudkan lingkungan sekolah yang tertib, teratur, tenteram, efektif dan efisien 

dalam mencapai tujuan.  

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini permasalahan dirumuskan sebagai berikut : 

1. Seberapa besar pengaruh perilaku akibat dari variabel pendidikan agama 

terhadap disiplin siswa pada tata tertib sekolah di SMP Pangudi Luhur 1 

Klaten ? 

2. Seberapa besar pengaruh perilaku akibat dari variabel pendidikan keluarga 

terhadap disiplin siswa pada tata tertib sekolah di SMP Pangudi Luhur 1 

Klaten ? 
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3. Seberapa besar pengaruh perialku akibat dari  variabel pendidikan agama dan 

pendidikan keluarga secara bersama-sama terhadap disiplin siswa pada tata 

tertib sekolah di SMP Pangudi Luhur 1 Klaten ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian 

yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh perilaku akibat dari variabel pendidikan 

agama terhadap disiplin siswa pada tata tertib sekolah SMP Pangudi Luhur 1 

Klaten 

2.  Mengetahui seberapa besar pengaruh perilaku akibat dari variabel pendidikan 

keluarga terhadap disiplin siswa pada tata tertib sekolah SMP Pangudi Luhur 

1 Klaten 

3. Mengetahui seberapa besar pengaruh variabel pendidikan agama dan  

pendidikan keluarga secara bersama-sama terhadap disiplin siswa pada tata 

tertib sekolah SMP Pangudi Luhur 1 Klaten 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat kepada : 

1. Manfaat praktis   

 Sebagai masukan bagi sekolah agar mampu melihat fenomena dan gejala 

disiplin serta variabel-variabel yang mempengaruhinya sehingga diharapkan 
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dapat mengambil kebijakan untuk meningkatkan disiplin siswa pada tata tertib 

sekolah. 

 

2.  Manfaat teoritis 

 Memberikan sumbangan penelitian ilmiah yang diharapkan dapat memberikan 

rangsangan kepada peneliti lain untuk mengadakan penelitian yang lebih 

mendalam tentang disiplin siswa pada tata tertib sekolah dan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. 

 



 

15 

BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

A. Kajian Pustaka 

   Dalam kajian pustaka ini dipaparkan beberapa hasil penelitian 

sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. 

         Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rahmawati (2003) tentang 

pengaruh religiusitas, prestasi pendidikan agama dan prestasi pendidikan PPKN  

terhadap kedisiplinan siswa menyimpulkan bahwa adanya hubungan antara 

pengaruh religiusitas, prestasi pendidikan agama dan prestasi pendidikan PPKN  

terhadap kedisiplinan siswa. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas II SMA 

Negeri 1 Ungaran. 

    Penelitian yang dilakukan Soekoko (2005) membuktikan adanya 

pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi berpretasi dan kedisiplinan 

siswa dengan prestasi belajar siswa kelas III SMP Negeri 1 SOE.    

    Kristanti (2003) yang meneliti tentang pengaruh  pendidikan keluarga 

dan lingkungan masyarakat terhadap  perilaku budi pekerti siswa SMA Negeri di 

Kabupaten  Pati  menyimpulkan adanya hubungan pendidikan keluarga dan 

lingkungan masyarakat dengan perilaku budi pekerti siswa  SMA Negeri di 

Kabupaten  Pati.      

 

 

 



 

 

B.  Landasan Teori 

1.  Disiplin  

a. Pengertian Disiplin 

Manajemen sekolah merupakan proses pemanfaatan seluruh sumber 

daya sekolah yang dilakukan melalui tindakan yang rasional dan 

sistematik (mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengerahan 

tindakan dan pengendalian) untuk mencapai  tujuan  sekolah. Tindakan-

tindakan tersebut bersumber pada kebijakan dan peraturan-peraturan yang 

disepakati bersama yang diwujudkan dalam bentuk sikap, nilai, dan 

perilaku dari seluruh anggota organisasi (sekolah) yang terlibat di 

dalamnya. Tindakan-tindakan manajemen tidak berlangsung dalam satu 

isolasi, melainkan terjadi dalam satu keutuhan kompleksitas sistem 

meliputi 1) layanan proses belajar mengajar,                            2) 

pengelolaan dan layanan siswa, 3) sarana dan prasarana, 4) program dan 

pembiayaan, 5) partisipasi masyarakat, 6) partisipasi masyarakat, 7) 

budaya sekolah.   

Sekolah bertanggung jawab untuk berusaha mengembangkan suatu 

perilaku organisasi yang mencerminkan kejujuran dan etika yang 

dikomunikasikan secara tertulis dan dapat dijadikan pegangan oleh seluruh 

anggota sekolah baik komite sekolah, kepala sekolah, guru, karyawan, 

siswa maupun orang tua siswa. Kultur tersebut harus memiliki akar dan 

memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi dasar bagi etika pengelolaan suatu 

organisasi atau suatu entitas. 



 

 

Keberhasilan pembangunan suatu etika perilaku dan kulur organisasi 

yang anti kecurangan yang akan mendukung secara efektif penerapan 

nilai-nilai budaya kerja, sangat erat hubungan dengan hal-hal atau faktor-

faktor penentu keberhasilannya yang saling terkait satu dengan yang lain. 

Manajemen harus memberikan suri tauladan dan kemauan yang kuat 

untuk membangun suatu kultur yang kuat dalam organisasi yang 

dipimpinnya. Peranan moral /kepribadian yang baik dari seorang pimpinan 

dan komitmennya yang kuat sangat mendorong tegaknya suatu etika 

perilaku dalam suatu organisasi dan dapat dijadikan suri tauladan bagi 

seluruh anggota sekolah, serta  kepedulian positif dari lingkungan kerja 

sangat diperlukan dalam membangun suatu etika perilaku dan kultur 

organisasi yang kuat.   

Di samping itu kedisiplinan juga merupakan kunci penting 

keberhasilan dalam menerapkan dan memelihara kode etik dalam suatu 

organisasi. Tindakan disiplin akan dapat mengurangi perbuatan curang 

yang dilakukan anggota sekolah  Pandangan terhadap konsekuensi 

kecurangan harus secara nyata disebarluaskan kepada seluruh anggota 

sekolah. Anggota sekolah  harus disiplin dengan waktu dan sumber daya 

dan setiap perbuatan yang melanggar disiplin organisasi akan dikenakan 

sanksi. Anggota sekolah yang disiplin akan  dapat meningkatkan kultur 

organisasi.  (www.bpkp.or.id) 

Disiplin juga merupakan titik pusat dalam pendidikan. Tanpa disiplin 

tidak akan ada kesepakatan antara guru dan murid, dan hasil pelajaran pun 



 

 

berkurang. Masalah-masalah kedisiplinan dewasa ini dapat di atasi apabila 

kita meninggalkan metode lama yang autoriter, yang secara paksa 

menuntut kepatuhan, dan mengambil alih garis-garis dasar baru yang 

berlandaskan prinsip-prinsip kebebasan dan tanggung jawab. Guru tidak 

dapat mengizinkan segala-galanya, tetapi juga tidak memberikan 

hukuman, harus belajar untuk dapat menuntun mereka dengan penuh 

pengertian dan harus belajar cara membimbing tanpa melakukan 

penindasan serta  memberi kebebasan yang tak terkendalikan. 

Demokrasi bukan hanya merupakan gagasan politik, melainkan juga 

suatu jalan untuk hidup bersama. Atas dasar prinsip demokrasi disusun 

suatu rumusan untuk membimbing anak-anak dalam kelompok kelas. 

Kebebasan yang demokratis bukan berarti kebebasan tanpa pengendalian. 

Rasa tanggung jawab tidak dihapuskan, melainkan dilimpahkan kepada 

setiap murid selama proses pengajaran berjalan. 

Disiplin adalah “bibit yang menghasilkan kebebasan”. Orang yang 

boleh dikatakan sungguh-sungguh bebas adalah orang yang telah 

mempelajari dan memiliki spektrum keterampilan yang luas, baik yang 

bersifat akademis, yang berhubungan dengan kesenian, kecekatan tubuh, 

maupun hubungan sosial. Sebagian besar dari keterampilan-keterampilan 

ini dapat diperoleh di sekolah. (Dreikurs & Cassel,  1986 : 7)    

Menurut Kenny (1991), kata disiplin berasal dari kata disciple, yang 

artinya murid. Mungkin disiplin paling tepat dipandang sebagai 

pengajaran, tidak dalam arti sempit yaitu memberi kuliah, tetapi dalam arti 



 

 

berbagai strategi yang dapat digunakan oleh seseorang untuk membentuk 

pribadi anak dan melatihnya. Disiplin adalah segala sesuatu yang 

dilakukan oleh orangtua untuk membentuk perilaku anak-anak mereka, 

semua peringatan dan aturan, pengajaran dan perencanaan, contoh dan 

kasih sayang, pujian dan hukuman.  

Unsur utama dari disiplin adalah : target (sasaran), hadiah, sikap tak 

acuh, dan hukuman. Para orangtua perlu memilih dengan seksama tingkah 

laku dalam diri si anak  yang ingin mereka ubah. Tanpa suatu target, 

orangtua dapat salah pukul dan merusak apa yang ingin mereka 

pertahankan.  

Memberi hadiah atau mendorong tingkah-laku yang diinginkan, 

khususnya bila tingkah laku tersebut menggantikan tingkah-laku yang 

jelek, adalah jenis disiplin yang paling efektif. Bila dijalankan dengan 

benar, disiplin itu akan berhasil paling baik dan paling lama. 

Sikap tak acuh tidak perlu berarti tidak berbuat apa-apa, tetapi dapat 

berarti dengan sengaja tidak mengacuhkan tingkah-laku tertentu. Jika 

digunakan dengan tepat, cara ini akan lebih berhasil untuk menghentikan 

tingkah-laku yang tak diinginkan daripada hukuman. 

Terlalu sering disiplin disamakan dengan hukuman. Meskipun 

tingkah-laku tertentu harus dihukum, namun salah satu bahaya besar 

dalam hukuman ialah bahwa waktu dan perhatian yang diberikan untuk itu 

justru memperkuat tingkah-laku yang diinginkan.  



 

 

Arief (2006) mengatakan bahwa sekolah mempunyai peranan 

penting dalam pendidikan anak. Oleh karena itu guru, kepala sekolah dan 

orang tua serta pengasuh mempunyai andil besar. Semua pihak 

mempunyai pengaruh terhadap perkembangan jiwa  anak. 

(www.suarapembaharuan.com) 

Rosdianawati (2006) Perkembangan jiwa pada anak-anak berbeda 

antara anak yang satu dengan anak yang lain  karena perkembangan jiwa 

anak melibatkan keseluruhan aspek yang saling terjalin, yaitu proses 

biologis, kognitif dan psikososial.   

Proses-proses biologis atau perkembangan fisik mencakup 

perubahan-perubahan dalam tubuh individu seperti pertumbuhan otak, 

otot, sistem saraf, struktur tulang, hormon, organ-organ indrawi dan 

sejenisnya. Di samping itu juga perubahan-perubahan dalam cara 

menggunakan tubuh atau keterampilan menggunakan motorik, 

perkembangan seksual, dan perubahan dalam kemampuan fisik. 

Proses kognitif melibatkan perubahan-perubahan dalam kemampuan 

dan pola berfikir, kemahiran berbahasa, dan cara individu memperoleh 

pengetahuan dari lingkungannya. Aktivitas-aktivitas seperti mengamati 

dan mengklasifikasikan benda-benda, menyatukan beberapa kata menjadi 

satu kalimat, memecahkan soal-soal matematika.    

Proses-proses psikososial melibatkan perubahan-perubahan dalam 

aspek perasaan, emosi dan kepribadian individu serta cara yang 

bersangkutan berhubungan dengan orang lain.  (www. Depdiknas.go.id) 



 

 

Menurut Arief (2006)  anak usia dini, 0 – 5 tahun merupakan masa 

emas perkembangan anak atau “golden age”. Segala sesuatu yang 

diberikan dan dialami anak pada usia itu sangat menentukan 

perkembangan anak ke depan. Dengan demikian orang tua harus 

memahami pentingnya pendidikan anak usia dini dalam penananaman 

nilai-nilai dasar (budi pekerti dan agama), pembentukan sikap dasar 

(disiplin, kemandirian, dan kretaivitas), pengembangan kemampuan dasar 

(bahasa, motorik, kognitif dan sosial), serta peningkatan potensi 

perkembangan otak. (www.suarapembaharuan.com) 

Menurut Syamsu dalam Rahmawati (2003) apabila remaja kurang 

mendapat bimbingan dalam keluarga, maka kondisi ini akan menjadi 

pemicu berkembangnya sikap dan perilaku remaja yang kurang baik atau 

asusila, seperti pergaulan bebas, minum-minuman keras, menghisap ganja 

dan menjadi trouble maker/pengganggu ketertiban dalam masyarakat.     

Soekoko (2005) mengutip beberapa pendapat tentang disiplin. Tiga 

diantaranya adalah pendapat Bernadib, Dewantoro dan Prijodarminto. 

Pendapat ketiga pakar itu adalah sebagai berikut : 

1). Bernadib mengemukakan bahwa : 

Disiplin adalah masalah pengawasan diri dalam hubungannya dengan 
keseimbangan antara disiplin yang ditumbuhkembangkan oleh diri 
sendiri dengan pengawasan dari luar. Dengan pengawasan diri sendiri 
diharapkan pendidikan disiplin semata-mata tidak lagi ditentukan oleh 
pendidik atau orang lain (eksternal control), sehingga siswa akan 
menjadi lebih dewasa dalam hal disiplin dan mempunyai kepercayaan 
terhadap diri sendiri yang lebih meningkat. Akhirnya guru dengan 
otoritasnya sebagai pendidik perlu bersikap dan berbuat penuh 
kebijaksanaan. 
 



 

 

2). Dewantoro mengemukakan bahwa : 

Disiplin merupakan tata tertib yang dilakukan dengan tegas dan keras. 
Dengan adanya tata tertib yang tegas dan keras ini maka siswa tidak 
akan dibiarkan bertindak semaunya. Sejalan dengan hal tersebut 
Raharjo (1998) mengemukakan bahwa perilaku disiplin mau tidak 
mau, tidak bisa ditawar-tawar lagi harus ditanamkan sejak dini melalui 
pendidikan dalam keluarga, sekolah atau masyarakat. Nilai manfaat 
terhadap perilaku disiplin ini akan berpengaruh secara positif bagi 
kehidupan siswa di masa datang. Penegakan disiplin pada permulaan 
pasti akan dirasakan oleh siswa sebagai beban yang sangat berat, 
mengekang kebebasan atau kemerdekaannya, sehingga bila tidak jeli 
dan bijak akan menimbulkan rasa frustasi, ketakutan, kecemasan, 
reaksi agresif dan sebagainya. 
 

 
3). Prijodarminto mengemukakan bahwa : 

Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui 
proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai 
ketaatan, kesetiaan, keteraturan, dan atau ketertiban karena nilai-nilai 
itu telah menyatu dengan diri individu. Oleh karena itu dalam 
menerapkan disiplin harus tetap berpijak pada kewajaran, sesuai batas-
batas kemampuan siswa dan secara rasio perlu diberi penjelasan 
mengapa perlu berperilaku disiplin. Dengan demikian siswa akan 
menjadi sadar dan secara suka rela atau tanpa terpaksa mematuhi 
segala peraturan / tata tertib demi kepentingan bersama maupun diri 
sendiri, sehingga pada giliran selanjutnya perilaku disiplin itu akan 
menjadi suatu kebiasaan menuju ke arah disiplin diri (self discipline). 
Apabila sudah demikian maka untuk berperilaku disiplin itu tidak lagi 
dirasakan sebagai beban yang dipaksakan dari luar dan bukan 
kemauannya sendiri, sebaliknya akan menjadi beban bila tidak berbuat 
disiplin   atau berbuat sesuai dengan yang telah ditetapkannya. 
Akhirnya disiplin akan membuat individu mengetahui  sesuatu yang 
berhak dilakukan, yang wajib dilakukan. Perilaku disiplin dirasakan 
merupakan sesuat hal yang wajar untuk diterapkan dalam perilaku 
sehari-hari. 

 
 

b. Manfaat Disiplin  

Keyakinan bahwa anggota organisasi memerlukan disiplin dari dulu 

sudah ada, tetapi pandangan mengenai mengapa mereka memerlukannya, 

yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu dengan sudut pandang 



 

 

yang berbeda-beda. Disiplin  mempuyai manfaat ganda yaitu bermanfaat 

bagi organisasi sekolah maupun bagi anggota organisasi pada umumnya 

dan  siswa pada khususnya.   

Manfaat bagi organisasi disiplin diperlukan untuk menjamin bahwa 

anggota sekolah akan menganut standar yang ditetapkan sekolah  dan 

harus dipatuhi anggota sekolah agar tidak ditolak oleh sekolah tersebut dan 

mampu mendidik anggota sekolah  untuk berperilaku sesuai dengan 

standar yang ditetapkan oleh sekolah. 

Kondisi sekarang telah diterima bahwa siswa membutuhkan disiplin, 

bila mereka ingin bahagia, dan menjadi orang yang baik dan diterima 

dalam masyarakat di mana siswa berada.  

Bila disiplin diharapkan mampu mendidik anggota organisasi  untuk 

berperilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan kelompok sosial 

mereka, dalam hal ini sekolah, maka Hurlock dalam Rahmawati (2003) 

mengemukakan empat unsur pokok disiplin yang harus diperhatikan dalam 

upaya mendisiplinkan anggota organisasi,  yaitu : 

1). Ada peraturan sebagai pedoman perilaku 

2). Harus konsisten dalam peraturan dan dalam cara yang digunakan 

untuk mengajarkan  dan memaksakannya. 

3). Ada hukuman untuk pelanggaran peraturan. 

4). Harus memberikan penghargaan untuk perilaku yang baik yang sejalan 

dengan peraturan yang berlaku. 



 

 

Dalam penerapan disiplin bila hilangnya salah satu hal pokok ini 

akan menyebabkan sikap yang tidak menguntungkan pada anggota 

organisasi dan menimbulkan perilaku yang tidak akan sesuai dengan 

standar dan harapan sosial di lingkungan sekolah. Sebagai contoh bila 

anggota organisasi merasa bahwa mereka dihukum secara tidak adil atau 

bila usaha mereka untuk menyesuaikan diri dengan harapan sekolah tidak 

dihargai oleh pihak yang berkuasa, hal ini akan melemahkan motivasi 

mereka untuk berusaha memenuhi harapan sekolah. Karena masing-

masing hal pokok ini berperan sekali dalam perkembangan moral anggota 

organisasi yang sedang bertumbuh. 

Bernhart dalam Soekoko (2005) mengemukakan bahwa :  

“ One of the most important principles of dicipline is consistency, in 
requirements and their enforcement. This means consistency by an 
individual consistency between mother and father, and also among all the 
other people who participate in the control. “  

 
Jadi salah satu prinsip yang sangat penting dalam disiplin adalah 

konsistensi baik dalam syarat-syarat dan pelaksanaan mereka. Artinya, 

setiap orang atau komponen yang terlibat dalam suatu instansi apabila 

bersama-sama ingin menegakkan disiplin, maka semua harus konsisten 

terhadap disiplin tersebut. Kalau dilaksanakan dalam keluarga maka 

peranan orang tua sangat penting. Bila disiplin itu dikembangkan di 

sekolah maka semua unsur / masyarakat sekolah harus terlibat, mulai dari 

kepala sekolah, para guru, karyawan, para siswa dan juga termasuk 

masyarakat lingkungan sekolah. 

 



 

 

c. Cara-cara Menanamkan Disiplin  

Pada masa lampau hanya terdapat satu cara menanamkan disiplin 

yang disetujui oleh penguasa dan diterapkan tanpa kompromi. Sekarang 

cara seperti itu disebut disiplin otoriter. Kemudian muncul cara 

pendisiplinan baru, di mana individu diberi kebebasan sepenuhnya untuk 

berbuat disiplin atas kemauannya sendiri tanpa diikuti dengan kontrol dari 

penguasa dalam hal ini pendidik atau orang tua. Cara seperti ini disebut 

cara pendisiplinan yang permisif. Cara terakhir yang dipakai oleh 

penguasa untuk mendisiplinkan siswa, disebut cara demokratik, di mana 

usaha pendisiplinannya dimulai dari penjelasan, diskusi dan penalaran 

untuk membantu siswa mengerti mengapa perilaku tertentu diharapkan. 

Hurlock dalam Soekoko (2005) menguraikan secara rinci ketiga cara 

tersebut sebagai berikut : 

1). Cara Otoriter 

Pendisiplinan dengan cara otoriter, penguasa (pendidik atau orang 

tua) berwenang membuat peraturan yang keras, yang memaksakan 

perilaku yang diinginkan. Tekniknya mencakup hukuman yang berat bila 

terjadi kegagalan memenuhi standar yang ditetapkan dan  sedikit saja atau 

sama sekali tidak ada persetujuan atau pujian atau tanda-tanda 

penghargaan lainnya bila siswa memenuhi standar yang diharapkan. 

Pendisiplinan dengan cara ini tidak memberikan kebebasan kepada 

siswa, pengendalian dilakukan melalui kekuatan eksternal dalam bentuk 

hukuman, terutama hukuman badan. Model pendisiplinan ini diberikan 



 

 

oleh pendidik, orang tua atau orang dewasa lain berupa aturan-aturan 

mutlak yang harus dilakukan siswa.  

  

2). Cara Permisif 

Pendisiplinan dengan cara permisif adalah pemberian kebebasan 

sepenuhnya kepada individu untuk berbuat disiplin atas kemauan individu 

dengan caranya sendiri tanpa diikuti dengan kontrol.  Dengan demikian 

pendidik tidak membimbing siswa ke pola perilaku social dan tidak ada 

hukuman. Kebebasan yang dianggap sama dengan Laissezfaire, yang 

mana membiarkan individu meraba-raba dalam situasi yang terlalu sulit 

untuk mencari “model” sendiri tanpa bimbingan dari pendidik. Cara 

pendisiplinan permisif ini biasa dipakai oleh pendidik atau orang tua yang 

tidak memiliki pengertian tentang maksud dan tujuan dari disiplin yang 

sebenarnya.  

Pendidik atau orang tua tidak membimbing sesuai dengan norma 

lingkungan, juga tidak menggunakan hadiah atau hukuman melainkan 

memberi kebebasan pada siswa untuk berbuat sesuatu sesuai 

keinginannya, sehingga aktivitasnya menjadi tidak terkontrol. Pendidik 

membiarkan siswa untuk menghadapi sendiri situasi yang sulit, karena 

pendidik beranggapan bahwa hambatan dan rintangan yang ditemukan 

siswa merupakan pelajaran tersendiri yang dapat membuka pikiran dan 

perasaan siswa. Kondisi seperti ini membuat siswa tidak akan pernah 

mengetahui batasan dan juga aturan yang memungkinkannya bertindak. 



 

 

 

3). Cara Demokratik 

Pendisiplinan dengan cara demokratik menggunakan penjelasan, 

diskusi dan penalaran untuk membantu siswa mengerti mengapa perilaku 

tertentu diharapkan. Cara pendisiplinan ini lebih menekankan pada aspek 

edukatif dari disiplin daripada aspek  hukumannya. Bagi siswa yang 

merasa peraturannya berbeda dengan temannya yang lain, maka ia diberi 

kebebasan untuk mengemukakan pada pendidik dan bila alasannya masuk 

akal maka peraturan bisa dirubah. 

Falsafah yang mendasari disiplin demokratik adalah bahwa disiplin 

bertujuan mengajar anak mengembangkan kendali atas perilaku mereka 

sendiri sehingga mereka akan melakukan apa yang benar, meskipun tidak 

ada penjaga yang mengancam mereka dengan hukuman bila mereka 

melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan. 

Mencermati ketiga cara pendisiplinan di atas, cara demokratik adalah 

yang paling tepat, sesuai dengan tuntutan jaman untuk dapat diterapkan di 

sekolah dengan alasan adanya toleransi dan saling pengertian serta 

berakibat positif bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa. 

Cara pendisiplinan demokratik lebih menekankan pada aspek 

edukasi dari disiplin daripada aspek hukuman, sehingga siswa mampu 

mengembangkan dirinya dan bertanggung jawab serta dapat menghargai 

pendapat, prinsip dan hak-hak orang lain. 

 
 



 

 

d. Pengertian Disiplin Siswa pada Tata Tertib Sekolah 

Menurut Kohlberg’s (2006) dalam menerapkan disiplin siswa pada 

tata tertib yang ada di sekolah perlu mempertimbangkan pengembangan 

moral dari tiap-tiap siswa. Perkembangan moral siswa menjadi 3 tahap 

yaitu : 

1). Tingkat Pra Konvensional 

 Pada tingkat ini anak tanggap terhadap aturan-aturan budaya dan 

terhadap ungkapan-ungkapan budaya mengenai baik dan buruk, benar 

dan salah. Akan tetapi hal ini semata ditafsirkan dari segi sebab akibat 

fisik atau kenikmatan perbuatan (hukuman, keuntungan, pertukaran 

dan kebaikan). Tingkatan ini dibagi menjadi dua tahap : 

Tahap 1 : Orientasi hukuman dan kepatuhan  

Akibat-akibat fisik suatu perbuatan menentukan baik buruknya, tanpa 

menghiraukan arti dan nilai manusiawi dari akibat tersebut. Anak 

hanya semata-mata menghindarkan hukuman dan tunduk kepada 

kekuasaan tanpa mempersoalkannya. Jika ia berbuat “baik’, hal itu 

karena anak menilai tindakannya sebagai hal yang bernilai dalam 

dirinya sendiri dan bukan karena rasa hormat terhadap tatanan moral 

yang melandasi dan yang didukung oleh hukuman dan otoritas  

Tahap 2 : Orientasi Relativis-instrumental  

Perbuatan yang benar adalah perbuatan yang merupakan cara atau alat 

untuk memuaskan kebutuhannya sendiri dan kadang-kadang juga 

kebutuhan orang lain. Hubungan antar manusia dipandang seperti 



 

 

hubungan di pasar (jual-beli). Terdapat elemen kewajaran tindakan 

yang bersifat resiprositas (timbal-balik) dan pembagian sama rata, 

tetapi ditafsirkan secara fisik dan pragmatis. Resiprositas ini 

merupakan tercermin dalam bentuk: “jika engkau menggaruk 

punggungku, nanti juga aku akan menggaruk punggungmu”. Jadi 

perbuatan baik tidaklah didasarkan karena loyalitas, terima kasih atau 

pun keadilan. 

2). Tingkat Konvensional 

 Pada tingkat ini anak hanya menuruti harapan keluarga, kelompok atau 

bangsa. Anak memandang bahwa hal tersebut bernilai bagi dirinya 

sendiri, tanpa mengindahkan akibat yang segera dan nyata. Sikapnya 

bukan hanya konformitas terhadap harapan pribadi dan tata tertib 

sosial, melainkan juga loyal (setia) terhadapnya dan secara aktif 

mempertahankan, mendukung dan membenarkan seluruh tata-tertib 

atau norma-norma tersebut serta mengidentifikasikan diri dengan 

orang tua atau kelompok yang terlibat di dalamnya. Tingkatan ini 

memiliki dua tahap : 

Tahap 3 : Orientasi kesepakatan antara pribadi atau orientasi “anak 

manis”  

Perilaku yang baik adalah yang menyenangkan dan membantu orang 

lain serta yang disetujui oleh mereka. Pada tahap ini terdapat banyak 

konformitas terhadap gambaran stereotip mengenai apa itu perilaku 

mayoritas atau “alamiah”. Perilaku sering dinilai menurut niatnya, 



 

 

ungkapan “dia bermaksud baik” untuk pertama kalinya menjadi 

penting. Orang mendapatkan persetujuan dengan menjadi “baik”.  

Tahap 4 : Orientasi hukuman dan ketertiban  

Terdapat orientasi  terhadap otoritas, aturan yang tetap dan penjagaan 

tata tertib/norma-norma sosial. Perilaku yang baik adalah semata-mata 

melakukan kewajiban sendiri, menghormati otoritas dan menjaga tata 

tertib sosial yang ada, sebagai yang bernilai dalam dirinya sendiri. 

3.  Tingkat Pasca-Konvensional (Otonom / Berlandaskan Prinsip)  

 Pada tingkat ini terdapat usaha yang jelas untuk merumuskan nilai-

nilai dan prinsip moral yang memiliki keabsahan dan dapat diterapkan, 

terlepas dari otoritas kelompok atau orang yang berpegang pada 

prinsip-prinsip itu dan terlepas pula dari identifikasi individu sendiri 

dengan kelompok tersebut. Ada dua tahap pada tingkat ini: 

Tahap 5 : Orientasi kontrak sosial Legalitas  

Pada umumnya tahap ini amat bernada semangat utilitarian. Perbuatan 

yang baik cenderung dirumuskan dalam kerangka hak dan ukuran 

individual umum yang telah diuji secara kritis dan telah disepakati oleh 

seluruh masyarakat. Terdapat kesadaran yang jelas mengenai 

relativitas nilai dan pendapat pribadi sesuai dengannya. Terlepas dari 

apa yang telah disepakati secara konstitusional dan demokratis, hak 

adalah soal “nilai” dan “pendapat” pribadi. Hasilnya adalah penekanan 

pada sudut pandangan legal, tetapi dengan penekanan pada 

kemungkinan untuk mengubah hukum berdasarkan pertimbangan 



 

 

rasional mengenai manfaat sosial (jadi bukan membekukan hukum itu 

sesuai dengan tata tertib gaya seperti yang terjadi pada tahap 4). Di 

luar bidang hukum yang disepakati, maka berlaku persetujuan bebas 

atau pun kontrak. Inilah “ moralitas resmi” dari pemerintah dan 

perundang-undangan yang berlaku di setiap negara.  

Tahap 6 : Orientasi Prinsip Etika Universal  

Hak ditentukan oleh keputusan suara batin, sesuai dengan prinsip-

prinsip etis yang dipilih sendiri dan yang mengacu pada 

komprehensivitas logis, universalitas, konsistensi logis. Prinsip-prinsip 

ini bersifat abstrak dan etis (kaidah emas imperatif kategoris) dan 

mereka tidak merupakan peraturan moral konkret seperti kesepuluh 

Perintah Allah. Pada hakikat inilah prinsip-prinsip universal keadilan, 

resiprositas dan persamaan hak asasi manusia serta rasa hormat 

terhadap manusia sebagai pribadi individual. (www.eqi.org)  

Suardi (1995) menjelaskan bahwa disiplin siswa adalah ketaatan 

siswa dengan suka rela untuk melaksanakan tata tertib siswa di lingkungan 

sekolah. Tata tertib sekolah adalah aturan-aturan yang berlaku dan harus 

ditaati oleh siswa dalam lingkungan sekolah. 

Tata tertib menunjuk pada patokan atau standar untuk aktivitas 

khusus. Misalnya penggunaan pakaian seragam, mengikuti upacara 

bendera dan peminjaman buku perpustakaan. (Arikunto, 1993). 

Pembiasaan disiplin di sekolah mempunyai pengaruh positif bagi 

kehidupan siswa pada masa yang akan datang. Pada mulanya disiplin 



 

 

dirasakan sebagai suatu aturan yang mengekang kebebasan siswa. Akan 

tetapi bila aturan ini dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya 

dipatuhi secara sadar untuk kebaikan sendiri dan kebaikan bersama, lama-

kelamaan akan menjadsi sesuatu kebiasaan yang baik menuju ke arah 

disiplin diri (self dicipline). Disiplin tidak lagi merupakan aturan yang 

datang dari luar yang memberikan keterbatasan tertentu, tetapi disiplin 

telah merupakan aturan yang datang dari dalam dirinya sendiri dan 

merupakan suatu hal yang wajar dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.  

Menurut Sarbaini dalam Rahmawati (2003), perilaku yang dianggap 

patuh pada norma sekolah menurut para guru adalah berperilaku sesuai 

dengan prosedur yang berlaku di sekolah, yaitu tata tertib dan tata krama 

sekolah, melaksanakan apa yang ditetapkan oleh peraturan sekolah serta 

mematuhi dengan sendirinya. Kepatuhan itu terlihat dalam kesehariannya, 

yaitu cara berpakaian, sikap yang menunjukkan tidak membuat hal-hal di 

luar kewajaran sekolah, mudah diberi penjelasan, nasihat dan pengertian 

untuk mematuhi tata tertib sekolah. 

Mengenalkan tata tertib sekolah kepada siswa dilakukan pada waktu 

awal masuk sekolah dengan menerangkan semua peraturan / tata tertib 

yang berlaku di sekolah. Tata tertib sekolah juga ditempelkan di masing-

masing ruang kelas dan sering  diingatkan pada waktu upacara,terutama 

kelengkapan seragam. Tata tertib sekolah meliputi : tertib waktu, tertib 

tugas, tertib berpakaian seragam, tertib administrasi, tertib berbudaya 



 

 

akademik, tertib berperilaku dan  tertib dalam kebersihan lingkungan 

sekolah. 

Bagi siswa yang diketahui melakukan pelanggaran terhadap tata 

tertib sekolah, akan selalu diberikan sanksi sesuai dengan skor 

pelanggaran yang dilakukan, apakah itu pelanggaran ringan, diantaranya 

terlambat, atribut sekolah tidak lengkap dan tidak sesuai dengan tata tertib 

sekolah, membolos, rambut panjang, mengendarai sepeda motor,  apalagi 

pelanggaran yang dianggap berat, seperti merokok, berkelahi, minum-

minuman keras, atau perbuatan asusila. Tindakan menegakkan tata tertib 

sekolah dilakukan dengan melakukan : 

1). Peringatan lisan secara langsung pada siswa  

2). Peringatan tertulis dan pemanggilan orang tua / wali 

3). Skorsing I, tidak boleh  mengikuti pelajaran selama 2 hari tetapi diberi 

tugas oleh sekolah di rumah 

4). Skorsing II, boleh  mengikuti pelajaran selama 4 hari tetapi diberi 

tugas oleh sekolah di rumah 

5). Skorsing III, boleh  mengikuti pelajaran selama 6 hari tetapi diberi 

tugas oleh sekolah di rumah 

6). Dikembalikan kepada orang tua / wali atau dikeluarkan dari sekolah 

Dari beberapa konsep mengenai disiplin pada tata tertib sekolah 

adalah ketaatan siswa dengan suka rela untuk melaksanakan aturan-aturan 

yang berlaku di dalam lingkungan sekolah sesuai dengan suara batin  

(perkembangan moral anak pada level yang ke 6) dengan didorong oleh 



 

 

kontrol pribadi dan pengarahan pribadi sehingga potensi siswa dapat 

berkembang secara optimal. Tata tertib sekolah tersebut meliputi : tertib 

waktu, tertib tugas, tertib berpakaian seragam, tertib administrasi, tertib 

berbudaya akademik, tertib berperilaku dan  tertib dalam kebersihan 

lingkungan sekolah. Dalam penelitian ini disiplin siswa pada tata tertib 

siswa dibatasi hanya pada peraturan yang tertulis yang dibuat oleh 

sekolah. 

 

2. Pengertian Pendidikan Agama 

Pendidikan Agama merupakan salah satu usaha untuk menunjang 

tercapainya tujuan pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Pendidikan Agama pada dasarnya merupakan tugas 

orang tua, keluarga peserta didik, dan masyarakat lingkungan.    

Pendidikan  Agama di sekolah merupakan usaha untuk memperkuat 

iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama 

masing-masing, dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama 

lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam  masyarakat 

untuk mewujudkan persatuan nasional.  

Menurut Daradjat dalam Widiyanta (2006) agama adalah proses 

hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa 

sesuatu yang lebih tinggi dari pada manusia. Sedangkan Glock dan Stark 

dalam Widiyanta mendefinisikan agama sebagai sistem simbol, sistem nilai, 



 

 

sistem perilaku yang terlembaga, yang kesemuanya terpusat pada persoalan-

persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (ultimate meaning). 

James dalam Widiyanta (2006) mendefinisikan agama sebagai 

perasaan dan pengalaman manusia secara individual, yang menganggap 

mereka berhubungan dengan apa yang dipandang sebagai Tuhan. Thouless 

menyatakan bahwa agama adalah proses hubungan  manusia yang dirasakan 

terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu itu lebih tinggi dari pada 

manusia. (www. library.usu.ac.id) 

Ada beberapa istilah lain dari agama, antara lain religi, religión 

(Inggris), religie (Belanda), religio (Latin) dan dien (Arab). Menurut Drikarya 

dalam Widiyanta  (2006) kata “religi” berasal dari bahasa latin religio yang 

akar katanya religare yang berarti mengikat.  Maksudnya adalah suatu 

kewajiban-kewajiban atau aturan-aturan yang harus dilaksanakan, yang 

kesemuanya itu berfungsi untuk mengikat dan mengutuhkan diri seseorang 

atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan atau sesama 

manusia, serta alam sekitarnya. (www.library.usu.ac.id) 

Durkeim dalam Nurcholish (2005) melihat agama sebagai faktor 

esensial bagi identitas dan integrasi masyarakat. Agama menurutnya 

merupakan suatu sistem interpretasi diri kolektif. Dengan kata lain, agama 

adalah sistem simbol di mana masyarakat bisa menjadi sadar akan dirinya, ia 

adalah cara berfikir tentang eksistensi kolektif. Agama tidak lain adalah 

proyeksi masyarakat sendiri dalam kesadaran manusia. Selama masyarakat 

masih berlangsung, agamapun akan tetap lestari (www. ICRP-online.org). 



 

 

Oleh karena agama menjadi satu-satunya pegangan dalam 

bermasyakat, maka kedewasaan seseorang dalam bermasyarakat boleh jadi 

sangat ditentukan oleh bagaimana sikapnya dalam beragama. Sikap toleran 

dalam beragama seseorang akan merangsang juga dalam pendewasaan 

bermasyarakat. Agama memberi makna terhadap individu dan kelompok, juga 

memberi kelanggengan hidup sesudah mati, dan menjadi sarana manusia 

untuk mengangkat diri dari kehidupan duniawi yang penuh penderitaan, ke 

dalam kemandirian spiritual.        

Penyelenggaraan pendidikan agama adalah tanggung jawab keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu perlu ditentukan isi dan bahan 

pelajaran yang menjadi tanggung jawab sekolah yang harus saling mendukung 

dan melengkapi.  

Mata pelajaran pendidikan agama berfungsi untuk memperkuat iman 

dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang 

dianut oleh siswa yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntutan untuk 

menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama 

dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. (DepDikNas, 1993 : 

7) 

  Sesuai dengan Kurikulum 1994 Pendidikan agama Katolik 

merupakan salah satu usaha untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan 

nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Agama 

Katolik pada dasarnya merupakan suatu tugas orang tua, keluarga peserta 



 

 

didik, dan masyarakat lingkungan serta gereja. Karena itu peran sekolah 

adalah melanjutkan dan melengkapinya. Atas dasar ini, Pendidikan Agama 

Katolik di sekolah perlu dikembangkan dan dilaksanakan secara terpadu 

dengan Pendidikan Agama Katolik di lembaga-lembaga tersebut di atas. 

Pelaksanaan Pendidikan Agama Katolik di Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama merupakan salah satu bentuk komunikasi dan interaksi iman Katolik. 

Kegiatan komunikasi dan interaksi iman Katolik tersebut terjadi di sekolah 

antara guru dengan kelompok siswa, antara guru dengan siswa, dan antara 

siswa dengan siswa. Kegiatan  tersebut harus berkisar pada hidup iman 

kristiani, yaitu hidup yang bertumpu pada iman akan Yesus Kristus, Allah 

yang mendatangi manusia. Hidup beriman kristiani ini mempunyai unsur-

unsur  obyektif yang dapat diketahui, dipelajari, dan dipahami, serta unsur-

unsur subyektif yang dapat berupa tanggapan dan penghayatan yang dapat 

diketahui, dipelajari, dan dipahami pula. 

Pendidikan Agama Katolik di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 

juga dilaksanakan untuk memberi sumbangan bagi pembentukan dan 

pembangunan hidup beriman  kristiani berarti mengenal dan mencintai Yesus 

Kristus serta menerapkan iman kristiani dalam kehidupan sehari-hari. 

(DepDikNas, 1993 : 1). 

Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia 

mengalami perkembangan dan perubahan secara terus menerus sebagai 

akumulasi respon terhadap permalahan-permasalahan yang terjadi selama ini 

pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 



 

 

serta seni dan budaya. Hal ini menuntut perlunya perbaikan sistem pendidikan 

nasional termasuk penyempurnaan kurikulum. 

Penyempurnaan kurikulum yang telah dilakukan mengacu pada 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan 

Peraturan Pemerintah yang terkait yang mengamanatkan tentang adanya 

standar nasional pendidikan yang berkenaan dengan standar isi, proses dan 

kompetensi lulusan serta penetapan kerangka dasar dan standar kurikulum 

oleh pemerintah. 

Dalam dunia pendidikan agama Katolik di sekolah, sebenarnya sejak 

kuikulum 1984, sudah terjadi pergeseran orientasi, yaitu dari orientasi pada 

materi kepada orientasi pada siswa, tepatnya orientasi pada situasi dan 

kemampuan siswa. Sejak saat itu sudah diyakini bahwa keberhasilan dalam 

hidup dan beragama tidak terletak terutama pada  apa yang diketahui, tetapi 

lebih pada kemampuan untuk mengolah pengetahuan itu (termasuk 

pengetahuan iman) supaya hidup lebih berhasil dan beriman. Kemampuan 

atau kompetensi siswa untuk mencernakan dan mengaplikasikan apa yang 

diketahui dan dimiliki dalam hidup nyata, akan merupakan modal untuk 

hidupnya supaya lebih berkembang secara rohani dan jasmani. Pengetahuan 

dapat terlupakan atau berubah, tetapi kompetensi dalam mengolah hidupnya 

akan terus terbawa dan berkembang sebagai modal yang akan senantiasa 

memperkaya hidup siswa.  (DepDikNas, 2003 : 5). 

 Apa yang diketahui (pengetahuan, ilmu) tidak selalu membuat hidup 

seseorang sukses dan bermutu. Tetapi kemampuan, keuletan dan kecekatan 



 

 

seseorang untuk mencernakan dan mengaplikasikan apa yang diketahui dalam 

hidup nyata, akan membuat hidup seseorang sukses dan bermutu. Demikian  

pula dalam kehidupan beragama. Orang tidak akan beriman dan diselamatkan 

oleh apa yang diketahui tentang imannya, tetapi terlebih oleh pergumulannya 

bagaimana ia menginterpretasikan dan mengaplikasikan pengetahuan imannya 

dalam hidup nyata sehari-hari. Seorang pakar agama belum tentu seorang 

beriman dan diselamatkan, tetapi seorang yang senantiasa berusaha untuk 

melihat, menyadari dan menghayati kehadiran Allah dalam hidup nyatanya, ia 

sungguh seorang beriman dan dapat diselamatkan. Jadi yang menyelamatkan, 

bukanlah terutama pengetahuan, tetapi kompetensi untuk mencernakan dan 

mengaplikasikan pengetahuan itu. 

Kemampuan dan kompetensi siswa semakin dituntut pada saat ini, di 

mana   arus globalisasi dan krisis multi dimensi sedang melanda negeri dan 

bangsa kita. Budaya global yang dibangun oleh kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, khususnya teknologi media informasi, telah membawa banyak 

perubahan, termasuk perubahan nilai-nilai. Menurut para pakar krisis multi 

dimensi berakar pada krisis krisis etika, krisis moral.  

Menghadapi situasi yang memprihatinkan seperti itu, bagimana 

dunia pendidikan, khususnya pendidikan agama harus membekali generasi 

mudanya untuk menghadapi budaya global dan krisis multi dimensi yang 

sedang melanda negeri ini. Membekali mereka dengan pengetahuan saja 

tidaklah cukup, mereka hendaknya dibelaki dengan berbagai kemampuan dan 

keterampilan untuk : 



 

 

1). Berpikir dan memilih secara krisis. Tahu menentukan mana yang baik dan 

mana yang buruk. Mana yang benar dan mana yang salah. 

2). Berinisiatif    dan mengambil prakarsa. Dalam situasi yang sulit ia mampu 

membuat terobosan-terobosan. Mampu bersikap dan bertindak inovatif. 

3). Bersikap mandiri, tidak tergantung pada orang lain dan keadaan 

4). Membangun relasi, berdialog dan terbuka.   

(DepDikNas, 2003 : 7) 

    

Menurut Mangunwijaya dalam Widiyanta (2006) Religiusitas tidak 

(selalu) identik dengan keberagamaan. Memang orang yang beragama 

seharusnya sekaligus juga orang yang religius. Agama memang lebih 

menunjuk pada lembaga kebaktian kepada “Dunia Atas”. Tentu dalam segi 

yang resmi, sesuai peraturan dan hukum-hukumnya. Semenatra religiusitas 

lebih bertumpu pada aspek “kedalaman”, riak getaran hati nurani 

(library.usu.ac.id). 

Pada tingkat religiusitas, bukan peraturan atau hukum yang 

berbicara, tetapi keikhlasan, kesukarelaan, kepasrahan diri pada Tuhan. Dalam 

penghayatan religius, mereka yang berbeda agama, suku, status, maupun 

tingkat kekayaan saling berpadu penuh toleransi.  

Glock dalam Nurchholish (2005) menyebutkan lima dimensi 

beragama yaitu : 1) dimensi keyakinan yang berisikan pengharapan sambil 

berpegang teguh pada teologi tertentu, 2) dimensi praktik agama yang 

meliputi perilaku simbolik dari makna-makna keagamaan yang terkandung di 



 

 

dalamnya, 3) dimensi pengalaman keagamaan yang menuju pada seluruh 

keterlibatan subyektif dan individual dengan hal-hal suci dari status agama, 4) 

dimensi konsekuensi yang mengacu kepada identifikasi akibat-akibat 

keyakinan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari 

(www. ICRP-online.org). 

Pada dimensi kelima inilah, nampaknya perlu pemaparan lebih 

lanjut, yang terkait dengan religiusitas individu dalam kehidupan 

bermasyarakat. Oleh karena religiusitas (sikap keberagamaan) seseorang akan 

sangat berpengaruh terhadap implikasi relasi antar amat beragama. Terlebih 

jika kita hidup dalam masyarakat yang plural dan majemuk.  

Mangunwijaya dalam Widiyanta (2006) membedakan antara istilah 

religi atau agama dengan istilah religiusitas. Agama menunjuk pada aspek 

formal, yang berkaitan dengan aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban, 

sedangkan religiusitas menunjuk pada aspek religi yang telah dihayati oleh 

individu di dalam hati (www.library.usu.ac.id). 

Adisubroto dalam Widiyanta (2006)  menjelaskan bahwa manusia 

religius adalah manusia yang struktur mental keseluruannya secara tetap 

diarahkan kepada pencipta nilai mutlak, memuaskan dan tertinggi yaitu Tuhan 

(www.library.usu.ac.id). 

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai  materi pendidikan agama 

di sekolah adalah materi pendidikan agama yang diajarkan yaitu materi 

pendidikan Agama Katholik. Dalam penelitian ini yang hendak ditelaah 

adalah  perilaku siswa akibat dari ajaran agama atau kepercayaan ditinjau dari 



 

 

sudut pandang Agama Katholik yang meliputi   keyakinan pada teologi 

tertentu, praktik agama yang meliputi peribadatan dan  pengahayatan,  

pengetahuan dan pengalaman.   

 

3. Pengertian Pendidikan Keluarga    

Keluarga merupakan persekutuan pribadi-pribadi : antara suami, istri 

dan anak-anak. Harus diakui orang tua sebagai pendidik, yang pertama dan 

terutama bagi anak-anak mereka. Peranan mereka sebagai pendidik 

sedemikian menentukan sehingga hampir tidak ada suatu apa pun yang dapat 

mengganti bila mereka gagal menunaikan tugas itu. Menjadi kewajiban orang 

tualah menciptakan suasana keluarga yang sedemikian dijiwai oleh cinta kasih 

dan sikap hormat kepada Allah dan orang-orang lain sehingga perkembangan 

pribadi dan sosial yang utuh dapat dipupuk di antara anak-anak. Maka 

keluarga adalah sekolah pertama demi keutamaan-keutamaan sosial yang 

dibutuhkan oleh setiap masyarakat. Bahkan di tengah-tengah kesulitan-

kesulitan karya pendidikan kesulitan-kesulitan yang kerap kali makin besar 

dewasa ini, orang tua harus dengan penuh percaya dan berani melatihkan 

nilai-nilai hakiki hidup manusia pada diri anak-anak mereka. Hak orang tua 

untuk memilih pendidikan selaras dengan iman agamanya harus dijamin 

seratus persen. (Paulus, 1994 : 72) 

Pada pendidikan dalam keluarga, tiap anak berhak memperoleh 

kebebasan untuk mengembangkan kecerdasan, pengetahuan, budi pekerti dan 

kepandaian setinggi-tingginya sesuai dengan pembawaan masing-masing 



 

 

(Sriningsih, 2000 : 171). Dalam keluarga diharapkan juga ada terbinanya rasa 

kesatuan dan persatuan serta saling memperhatikan satu dan yang lainnya.  

Sebagian besar waktu anak berada di lingkungan keluarga. Dengan 

banyaknya waktu anak berada di rumah, berbagai hal yang ada di lingkungan 

keluarga akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. (Sudjana, 2001 : 

52). Hal tersebut karena adanya hubungan sosial yang relatif tetap, yang 

memungkinkan orang tua memainkan peran penting terhadap pengembangan  

kepribadian anak.  

Keluarga merupakan lingkungan yang terdekat untuk membesarkan 

dan mendewasakan anak, sehingga di situlah anak mendapatkan pendidikan 

yang pertama kalinya, dan  merupakan lingkungan paling kuat dalam 

membesarkan anak, terutama bagi anak yang belum bersekolah. Oleh karena 

itu keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan anak. 

Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, 

sebaliknya keluarga yang kurang baik akan berpengaruh negatif bagi anak 

karena sejak kecil sampai selanjutnya anak dibesarkan oleh keluarga, sebagian 

besar waktunya adalah di dalam lingkungan keluarga sehingga terdapat 

kecenderungan pengaruh terbesar adalah dari keluarga. 

Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak berfungsi membantu 

anak untuk mengembangkan sifat persahabatan, cinta kasih, hubungan antar 

pribadi, kerjasama, disiplin, tingkah laku yang baik, serta pengakuan akan 

kewibawaan. Keluarga yang harmonis menyediakan situasi yang kondusif 

bagi perkembangan dan belajar anak. 



 

 

Pada masyarakat yang tradisional, keluarga memegang peran utama 

dalam mempersiapkan generasi muda untuk menjadi manusia mandiri. Orang 

tua dan orang dewasa lainnnya berfungsi mengasuh dan membimbing anak 

dalam berbagai bidang kehidupan, melatih berbagai keterampilan dan tradisi. 

Sedangkan pada masyarakat modern, keluarga menyerahkan sejumlah 

fungsinya dalam bidang pendidikan pada lembaga-lembaga yang khusus 

menangani hal tersebut. Orang tua dan keluarga hanya membatasi kegiatannya 

pada pengasuhan dasar dan bekerjasama dengan sekolah dalam mendorong 

anak dan mengawasi pendidikannya.  

Pada masyarakat tradisional, mendidik dan melatih cara bekerja untuk 

ditirukan anak. Sehingga di situlah anak mulai melihat dan mempelajari 

berbagai kegiatan sambil langsung mempraktekkan. 

Pendidikan erat hubungannya dengan status sosial dalam keluarga. Hal 

ini terjadi karena adanya perbedaan status sosial antara keluargaa yang satu 

dengan keluarga yang lain. Keluarga yang memiliki status sosial yang rendah 

pada umumnya termasuk golongan ekonomilemah yang tak memiliki 

kekuasaan dalam mengambil keputusan penting. Keluarga seperti ini 

perhatiannya hanya tertuju pada pemenuhan kebutuhan hidup. Di dalam 

keluarga anak-anak diarahkan agar segera lepas dari tanggung jawab keluarga. 

Pendidikan diarahkan pada pembinaan manusia yang produktif, taat dan tahan 

terhadap penderitaan. 

Keluarga dengan status sosial menengah memiliki penguaasaan 

terhadap sumber sosial relatif baik, meskipun penghasilannya hanya cukup 



 

 

untuk memenuhi kebutuhan sahari-hari. Keluarga seperti ini termasuk pada 

golongan terpelajar yang memandang pendidikan sebagai alat utama untuk 

mencapai kemajuan. Anak-anak disekolahkan  dan pendidikan diperhatikan 

demi masa depan yang lebih baik. Pendidikan merupakan kewajiban bagi 

anak, dan anak diberi kesempatan menempuh pendidikan yang lebih tinggi 

agar ilmu pengetahuan dan keterampilan serta kreativitasnya dapat 

berkembang. 

Pada keluarga dengan status sosial atas, memiliki sumber kehidupan 

yang sangat baik, yang biasanya berasal dari warisan atau keturunan.  Karena 

kebutuhan hidup sudah berlebih sehingga tak perua mengkhawatirkan akan 

masa depannya, hanya perlu adanya dorongan untuk dapat mempertahankan. 

Oleh karena itu pendidikan dipandang sebagai alat yang efektif untuk 

mencapai kemajuan. 

Keberhasilan pelajar ditentukan oleh kemampuan dan dorongan orang 

tua untuk menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan yang diperlukan. 

Lingkungan pendidikan keluarga memegang peran tersendiri dalam 

menunjang atau mempertahankan peralihan dari satu status sosial ke status 

sosial yang lain. Pada  keluarga dengan status sosial rendah, ada 

kecenderungan peralihan status lebih lamban dibanding status sosial yang lain. 

Salah satu fungsi pendidikan keluarga adalah melestarikan atau 

mewariskan budaya yang berupa sistem nilai dan kepercayaan, pengetahuan 

dan norma-norma serta adat kebiasaan dan perilaku yang telah membudaya 

dan diwariskan satu generasi kepada generasi berikutnya. Fungsi yang lain 



 

 

adalah dalam melakukan perubahan terhadap unsur budaya yang sudah tidak 

sesuai lagi dengan tradisi kehidupan atau memasukkan unsur budaya lain jika 

dibutuhkan, misalnya ilmu pengetahuan baru untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Pola asuh keluarga dengan adanya kesenjangan antara cepatnya 

perubahan penerapan aspek teknologi dengan aspek-aspek lambannya 

perkembangan kehidupan mental dan rokhaniah mengakibatkan apa yang 

disebut “cultural lag” atau ketinggalan budaya, sehingga keluarga memiliki 

tanggung jawab untuk : 

1. Menanamkan nilai-nilai ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

2. Menanamkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai budaya yang cocok untuk 

pembangunan nasional 

3. Mengembangkan kepribadian yang teguh 

4. Memperhatikan dan mengembangkan bakat 

5. Memupuk minat untuk belajar 

Menurut Pidarta dalam Kristanti (2003) lingkungan pendidikan 

keluarga harus menggambarkan kepribadian bangsa Indonesia. Anak-anak 

menerima pendidikan dari orang tuanya dan manakala anak-anak sudah 

dewasa dan berkeluarga mereka juga akan mendidik anak-anaknya.  

Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada anak diarahkan pada 

kesempurnaan sesuai dengan kodrat alam, jadi  bukan berupa intelektualisme 

ataupun mengagungkan ilmu pengetahuan. Di dalam keluarga perlu 

dikembangkan batin yang merdeka, pikiran merdeka, serta pengarahan 



 

 

kegiatan yang merdeka. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa manusia 

menurut kodratnya dapat memelihara dan memajukan, mempertinggi dan 

menyempurnakan hidupnya sendiri. Lingkungan keluarga memegang peranan 

utama dalam kegiatan pendidikan yaitu berupa mempersiapkan generasi muda 

untuk menjadi manusia yang mandiri.   

Dari beberapa konsep mengenai pendidikan keluarga dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan yang diberikan di dalam keluarga dalam 

rangka melestarikan atau mewariskan budaya meliputi dimensi keberagaman, 

dimensi kemandirian, dan dimensi kesosialan yang berupa sistem nilai dan 

kepercayaan, pengetahuan dan norma-norma serta adat kebiasaan dan perilaku 

yang telah membudaya dan diwariskan satu generasi kepada generasi 

berikutnya. Dalam penelitian ini pendidikan keluarga yang hendak ditelaah 

adalah perilaku siswa akibat dari pendidikan keluarga dalam hubungannya 

dengan Tuhan dan sesama manusia. 

 

C.  Kerangka Berpikir 

  Berdasarkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan yaitu 

penelitian yang  dilakukan oleh Rahmawati (2003)  tentang pengaruh religiusitas, 

prestasi pendidikan agama dan prestasi pendidikan PPKN  terhadap kedisiplinan 

siswa menyimpulkan bahwa adanya hubungan antara pengaruh religiusitas, 

prestasi pendidikan agama dan prestasi pendidikan PPKN  terhadap kedisiplinan 

siswa,    penelitian yang dilakukan Soekoko (2005) membuktikan adanya 

pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi berprestasi dan kedisiplinan 



 

 

siswa dengan prestasi belajar siswa kelas III SMP Negeri 1 SOE, dan penelitian 

yang dilakukan oleh  Kristanti  (2003) yang meneliti tentang pengaruh  

pendidikan keluarga dan lingkungan masyarakat terhadap  perilaku budi pekerti 

siswa SMA Negeri di Kabupaten  Pati  menyimpulkan adanya hubungan 

pendidikan keluarga dan lingkungan masyarakat dengan perilaku budi pekerti 

siswa  SMA Negeri di Kabupaten  Pati, peneliti berasumsi setiap individu 

memiliki pamahaman pendidikan agama yang bermuara pada keikhlasan, 

kesukarelaan, kepasrahan diri pada Tuhan. Dalam penghayatan  religius, mereka 

yang berbeda agama, suku, status, maupun tingkat kekayaan saling berpadu penuh 

toleransi. 

Dalam konteks pendidikan agama bagi siswa sangat terkait dengan disiplin 

siswa pada tata tertib sekolah yakni sikap respek dan mau menerima peraturan tata 

tertib sekolah, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sekolah, menjalin 

persahabatan dengan teman-teman di sekolah, bersikap hormat terhadap guru, 

pimpinan sekolah dan staf lainnya, membantu sekolah dalam merealisasikan 

tujuan-tujuannya.  

Tingkat pemilikan pendidikan agama siswa yang tinggi dan diaplikasikan 

dalam tugas dan kewajibannya sebagai siswa diduga berpengaruh terhadap 

disiplin siswa pada tata tertib sekolah. Semakin tinggi tingkat pemilikan 

religiusitas siswa maka semakin tinggi disiplin siswa pada tata tertib sekolah, 

demikian pula sebaliknya. 

Selain pendidikan agama pendidikan keluarga juga memberikan pengaruh 

terhadap kedisiplinan siswa pada tata tertib sekolah karena keluarga  merupakan 



 

 

lingkungan terdekat untuk membesarkan dan mendewasakan anak dan sebagian 

besar waktu anak berada di lingkungan keluarga, sehingga di situlah anak 

mendapatkan pendidikan yang pertama kalinya. Pada pendidikan dalam keluarga, 

tiap anak berhak mndapat kebebasan untuk mengembangkan kecerdasan, 

pengetahuan, budi pekerti dan kepandaian setinggi-tingginya sesuai dengan 

pembawaan masing-masing. 

Apabila pendidikan keluarga yang diberikan kepada siswa itu baik    maka 

semakin baik pula disiplin siswa pada tata tertib sekolah, demikian pula 

sebaliknya. 

 

D.  Hipotesis 

Berdasar kajian pustka dan kerangka berfikir seperti di muka maka dapat 

dimunculkan hipotesis sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh positif yang signifikan perilaku akibat dari variabel pendidikan 

agama (X1) terhadap disiplin siswa pada tata tertib sekolah (Y). 

1. Ada pengaruh positif yang signifikan perilaku akibat dari variabel pendidikan 

keluarga (X2) terhadap disiplin siswa pada tata tertib sekolah (Y). 

3. Ada pengaruh positif yang signifikan perilaku akibat dari variabel pendidikan 

agama (X1) dan  variabel pendidikan keluarga (X2)  terhadap skor disiplin 

siswa pada tata tertib sekolah (Y). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan ex 

post facto. Jadi dalam penelitian ini tidak menggunakan perlakuan terhadap variabel 

penelitian melainkan mengkaji fakta-fakta yang telah terjadi dan dilakukan oleh 

subyek penelitian. Artinya penelitian  ex post  facto merupakan pencarian empirik 

yang sistematik di mana peneliti tidak dapat mengontrol langsung variabel bebas 

karena peristiwanya telah terjadi atau karena menurut sifatnya tidak dapat 

dimanipulasi. 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa  SMP Pangudi Luhur 

1 Klaten sebesar 504 siswa yang terdiri dari : 

KLAS JML. LAKI- PEREM- AGAMA 
SISWA LAKI PUAN KATOLIK KRISTEN ISLAM HINDU 

VII 180 88 92 108 61 9 2 
VIII 155 80 75 92 54 6 3 
III 169 90 79 102 53 16 1 

JML. 504 258 246 302 168 28 6 
 

Tabel 3.1 Jumlah siswa SMP Pangudi Luhur 1 Klaten 
 

Pengambilan sampel dengan teknik purposive sample. Besarnya sampel 

25% dari jumlah populasi (Arikunto, 2002 : 112). Dalam penelitian ini sampel yang 

digunakan adalah 25% dari 504 yaitu sebesar 127 siswa yang terdiri dari siswa   kelas 



 

 

VII sebesar 60, siswa kelas VII sebesar 45, dan siswa kelas III sebesar 50 siswa. 

Siswa yang diambil untuk sampel meliputi  seluruh agama yang dianut siswa,  siswa 

yang beragama Kristen dan Katholik sebesar diambil sekitar 25% dari jumlah siswa, 

dan yang beragama Islam dan Hindu diambil semua siswa.   Jumlah angket yang  

akan disebarkan sejumlah 155 dan akan diambil sebagai sampel sebesar 127. Sampel 

akan disebarkan kepada siswa yang beragama Katholik kelas VII sebesar 30, kelas 

VIII sebesar 25, kelas III sebesar 25, yang beragama Kristen kelas VII sebesar 19, 

kelas VIII sebesar 11, kelas III sebesar 11, yang beragama Islam kelas VII sebesar 9, 

kelas VIII sebesar 6, kelas III sebesar 13, dan yang beragama Hindu kelas VII sebesar 

2, kelas VIII sebesar 3, kelas III sebesar 1.  

 

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Ada tiga variabel yang hendak diteliti dalam penelitian ini. Tiga variabel 

tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu variabel terikat (dependen 

variable) dan variabel bebas (independent variable). Sebagai variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah disiplin siswa pada tata tertib sekolah (Y). 

Variabel bebas dalam penelitian ini ada dua yaitu perilaku akibat dari 

pendidikan agama  (X1),  perilaku akibat dari  Pendidikan keluarga (X2). Selanjutnya 

model analisis penelitian dapat dinyatakan dalam bentuk gambar sebagai berikut : 
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    Pendidikan Keluarga   
 

               

                 Gambar 3.1 : Model Analisis Variabel X1, dan X2 terhadap Variabel Y 

Adapun definisi operasional variabel sebagai berikut : 

1. Disiplin siswa pada tata tertib sekolah adalah perilaku siswa yang  dengan 

suka rela (sesuai dengan suara batin)  melaksanakan aturan-aturan yang 

berlaku di dalam lingkungan sekolah dan didorong oleh kontrol pribadi dan 

pengarahan pribadi. Dalam penelitian ini disiplin siswa pada tata tertib siswa 

dibatasi hanya pada peraturan yang tertulis yang dibuat oleh sekolah. 

Indikator disiplin siswa pada tata tertib sekolah meliputi : 

a. Tertib waktu (waktu pelajaran berlangsung, waktu tidak ada pelajaran, 

waktu upacara bendera, waktu meninggalkan sekolah). 

b. Tertib tugas  

c. Tertib berpakaian seragam 

d. Tertib administrasi  (pembayaran sekolah, meninggalkan sekolah sebelum 

pelajaran selesai) 

e. Tertib berbudaya akademik 

f. Sikap, ucapan dan tindakan (berperilaku) 

g. Kebersihan (kelas, lingkungan) 

h.  



 

 

2. Pendidikan Agama 

Dalam penelitian ini pendidikan agama menekankan pada perilaku  siswa 

yang ditunjukkan dengan kemampuan atau  kompetensi dalam  

mengaplikasikan apa yang diketahui dan dimiliki dalam hidup nyata ditinjau 

dari sudut pandang Agama Katholik.   

Indikator pendidikan agama meliputi : 

a. Peribadatan (praktek agama) 

b. Keyakinan (adanya Tuhan, malaikat, surga) 

c. Penghayatan (berdoa) 

d. Pengetahuan (pemahaman agama kitab suci) 

e. Pengamalan (bersabar dab bersyukur, beramal)  

3. Pendidikan Keluarga 

Dalam penelitian ini pendidikan kelurga menekankan pada sikap siswa dalam 

kehidupannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai makhluk pribadi dan  

sosial.   

Indikator pendidikan keluarga meliputi : 

a. Dimensi keberagaman (kekususan hubungan dengan Tuhan, kepatuhan 

terhdap agama, perbuatan baik dan buruk, rasa syukur) 

b. Dimensi kemandirian (kedisiplinan, rasa tanggung jawab, keberanian dan 

semangat, pengendalian diri, berfikir positif)  

c. Dimensi kesosialan (kebersamaan/gotong royong, hormat menghormati, 

rasa malu pada perbuatan yang tidak benar). 

 



 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dari 

lapangan adalah menggunakan angket. Alasan digunakannya angket sebagai alat 

pengumpulan data karena angket mempunyai kedudukan yang tinggi dan 

memiliki kemampuan mengungkap potensi yang dimiliki responden serta 

dilengkapi petunjuk yang seragam bagi responden. (Arikunto, 1998 : 101).   

Jenis angket yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini 

adalah angket tertutup (berstruktur) yang teridiri aras pertanyaan atau pernyataan 

dengan sejumlah jawaban tertentu. Instrumen penelitian disusun berdasarkan 

indikator-indikator  variabel penelitian.  

Penyebaran angket kepada siswa dilakukan dengan cara memasuki ruang 

kelas siswa yang dipilih menjadi reponden untuk mengisi dan menjawab 

pertanyaan serta pernyataan yang ada di dalam angket kemudian hasil 

dikumpulkan kembali. Siswa yang dipilih menjadi responden dipertimbangkan 

berdasarkan kelas dan agama yang dianut siswa. Angket yang disebarkan 

sejumlah 155 dan yang akan diambil sebagai sampel sejumlah 127 dengan 

mempertimbangkan apabila ada responden yang berhalangan/tidak dapat hadir. 

 

E. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Sebelum digunakan untuk pengambilan data, terlebih dahulu 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan melakukan uji coba instrumen. 

Suatu instrumen dikatakan memiliki validitas jika instrumen tersebut benar-



 

 

benar dapat mengukur sifat-sifat atau karakteristik variabel yang diteliti secara 

tepat. 

Validitas instrumen adalah keadaan yang menggambarkan apakah 

suatu instrumen benar-benar dapat mengukur apa yang akan diukur. “Ada dua 

jenis validitas instrumen penelitian yaitu validitas logis dan validitas empiris.” 

(Arikunto, 1998 : 219). Suatu instrumen dikatakan memiliki validitas logis 

apabila instrumen tersebut secara analisis akal sudah sesuai dengan isi 

(content) dan aspek (construct) yang akan diungkap. Validitas empiris adalah 

validitas berdasarkan pengalaman melalui uji coba. 

Untuk mencapai validitas empirik, instrumen penelitian ini akan 

diujicobakan pada 40 siswa SMP Pangudi Luhur 1 di luar sampel penelitian. 

Untuk menetapkan apakah suatu item instrumen valid atau tidak dengan jalan 

mengkorelasikan skor yang diperoleh dari setiap butir instrumen (item) 

dengan skor keseluruhan (total). Korelasi skor butir dengan skor total harus 

signifikan. Jika semua skor butir berkorelasi secara signifikan dengan skor 

total, maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur itu mempunyai validitas. 

(Sugiyono, 2003 : 272). Kesahihan (validitas) secara empirik digunakan 

rumus product moment dari Karl Pearson, proses perhitungan dilakukan 

melalui bantuan komputer program SPSS 10.0 for windows. Hasil uji validitas 

instrumen sebagai berikut : (hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

halaman 17, 30, 43) 

 

 



 

 

Tabel 3.2 Rangkuman hasil Uji Validitas Instrumen (angket) Penelitian 

No. Variabel 
Penelitian 

Jumlah
Item Tidak Valid Valid Keterangan 

1. Pendidikan 
agama 

25 5 item yaitu 
nomor : 1, 
4,5, 7, 10 

20 Item yang tidak 
valid tidak dipakai 
karena sudah ada 
item yang mewakili 

2. Pendidikan 
keluarga 

25 9 item yaitu 
nomor : 1, 
4, 5, 8, 9, 
21,23, 24, 
25  

16 Item yang tidak 
valid tidak dipakai 
karena sudah ada 
item yang mewakili 

3. Disiplin 
siswa 

25 7 item yaitu 
nomor : 9, 
10, 12, 15, 
18, 20, 24  

18 Item yang tidak 
valid tidak dipakai 
karena sudah ada 
item yang mewakili 

 

Item yang tidak valid tidak dipakai karena sudah ada item yang 

mewakili berdasarkan indikator yang diukur. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas hanya untuk item yang sudah teruji validitasnya, 

sehingga item yang tidak valid tidak diikutsertakan. Uji reliabilitas 

dimaksudkan untuk melihat tingkat konsistensi instrumen, artinya apabila 

instrumen diujicobakan kepada kelompok subyek dengan jumlah tertentu dan 

dilakukan berulang kali pada waktu yang berbeda dapat secara konsisten 

memberi hasil yang sama. 

Menurut Sugiyono (2003) ada berbagai teknik mencari reliabilitas, 

yaitu    (1) dengan rumus Spearman-Brown, (2) dengan rumus K-R 20, (5) 

dengan rumus    K-R 21, (6) dengan rumus Hyot, dan (7) dengan rumus Alpha 

Cronbach. 



 

 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui reliabilitas angket digunakan 

rumus Alpha, karena datanya ordinal, bukan data nominal. Untuk melakukan 

uji coba reliabilitas, peneliti menggunakan program SPSS versi 10.00 for 

windowss 2000. Hasil uji coba reliabilitas instrumen adalah sebagai berikut : 

(hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran halaman 17, 30, 43) 

Tabel 3.3 Rangkuman Hasil Uji Coba Reliabilitas Instrumen  Penelitian 

No. Variabel Penelitian Jumlah 
Item 

Koefisien Korelasi 
Hasil Analisis 

Keterangan 

1. Pendidikan agama 20 0,6346 Reliabel 
2. Pendidikan keluarga 16 0,7957 Reliabel 
3. Disiplin siswa 18 0,6064 Reliabel 

 

Berdasarkan hasil analisis uji validitas dan reliabilitas sebagaimana 

tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh item sudah teruji validitas 

dan reliabilitas telah memenuhi syarat sebagai instrumen baku yang dapat 

digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2002) Analisis deskriptif dimaksudkan untuk 

menganalisis sejumlah data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini, 

sehingga memperoleh gambaran mengenai keadaan suatu obyek yang diteliti 

melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan 

analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.   



 

 

Sebagai standar pengukuran terhadap masing-masing variabel 

dilakukan dari data ideal ke dalam lima kategori dengan menggunakan 

formula sebagai berikut : 

                      skor total tertinggi – skor total terendah  
Interval   =    
                                              kategori 

                                                                                  (Hadi, 2004 : 12) 

                                                                                                                   
Skor tertinggi diperoleh dengan cara mengalikan jumlah item 

pertanyaan dengan skor alternatif jawaban tertinggi, sedangkan skor total 

terendah diperoleh dengan cara mengalikan jumlah item pertanyaan dengan 

skor alternatif jawaban terendah pada masing-masing variabel.     

Analisis ini  digunakan untuk mengetahui kondisi nyata tingkat 

kepemilikan religiusitas, pendidikan keluarga, dan disiplin siswa pada tata 

tertib sekolah di SMP Pangudi Luhur 1 Klaten. Data yang diperoleh 

selanjutnya akan dianlisis secara statistik dengan teknik regresi menggunakan 

teknik regresi ganda, karena ada dua variabel independen dan satu variabel 

dependen. Namun sebelum dilakukan analisis dengan teknik regresi ganda 

data-data tersebut harus diuji dahulu apakah data tersebut homogen atau tidak, 

linier atau tidak, normal atau tidak. Hal ini perlu dilakukan sebagai 

persyaratan analisis regresi ganda, seperti diungkapkan oleh Arikunto (1998) 

bahwa analisis statistik inferensial, data yang akan dianalisis paling tidak 

mendekati distribusi normal. 

 

 



 

 

2. Uji Persyaratan 

Uji persyaratan analisis regresi yang akan digunakan empat macam 

yaitu uji normalitas, uji homogenitas, uji linieritas, dan uji 

multikolinearitas. 

a.  Uji Normalitas Data 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui normal tidaknya 

distribusi data penelitian untuk variabel terikat (dependen variable)  yaitu 

disiplin siswa (Y). Uji normalitas data penelitian ini menggunakan uji 

normalitas “goodness of fit” dari Kolmogorov-Smirnof, karena data 

penelitian berskala ordinal (Santoso, 1999 : 311). Data dianalisis dengan 

bantuan komputer program SPSS versi 10 for Windows 2000.  Dasar 

pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas > 0,05, 

maka data penelitian berdistribusi normal. 

 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas untuk mengetahui kesamaan varian masing-

masing variabel bebas (X1 dan X2) terhadap variabel terikat (Y). 

Pengujian homogenitas menggunakan uji Lavene (Santoso, 1996 : 

263). Pengujian homogenitas varians skor variabel terikat untuk setiap 

nilai skor variabel bebas tertentu dengan uji Lavene tersebut dilakukan 

berdasarkan kelompok setiap variansi nilai skor bebas. Uji Lavene 

untuk mengetahui homogenitas varians Y atas X1 dan  Y atas X2 

dilakukan dengan program SPSS 10.0 for Windows 2000. Jika   angka 



 

 

probabilitas (p) yang diperoleh dari analisis uji varians lebih besar dari 

0,05 maka homogen.  

 

c. Uji Multikolinearitas 

Uji persyaratan selanjutnya adalah uji multikolinieritas untuk 

mengetahui ada tidaknya korelasi di antara sesama variabel bebas. Model 

regresi regresi dalam penelitian ini dapat memenuhi syarat apabila tidak 

terjadi multikolinieritas atau adanya korelasi di antara variabel bebas 

(Santoso, 1999 : 293). Kriteria yang digunakan untuk uji kolinieritas 

adalah dengan melihat nilai variance inflation factor (VIF).  Jika nilai VIP 

< 5 maka tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas, tetapi kalau nilai 

VIP > 5 maka terjadi kolinearitas antar variabel bebas. 

 

3. Uji Hipotesis 

a.  Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk menguji linieritas antara variabel 

X1 dengan Y,  dan X2 dengan Y. Linieritas diuji dengan uji F 

menggunakan program SPSS 10 for Windows 2000. Hasil analisis 

yang diperoleh jika angka probabilitas (p) lebih besar dari 0,05 maka 

linier tetapi jika angka probabilitas (p) kurang  dari 0,05 maka tidak 

linier.  

 

 



 

 

b. Uji Regresi Seherhana : X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y  

Uji regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

masing-masing variabel prediktor (X1  dan X2) terhadap variabel kriterium 

Y. Untuk menguji pengaruh masing-masing prediktor (X1  dan X2) dengan 

kriterium (Y) menggunakan uji F yang dianalisis dengan program SPSS 

versi 10.0 for Windows 2000. 

Jika garis regresi yang terbaik untuk sekumpulan data berbentuk 

linier, maka derajat hubungan akan dinyatakan dengan r dan biasa 

dinamakan keofisien korelasi (Sudjana, 1996 : 368). Untuk mencari r 

berdasarkan sekumpulan data dilakukan dengan uji korelasi product 

moment. Uji korelasi product moment dilakukan untuk mengetahui kuat 

lemahnya hubungan antara masing-masing variabel bebas (X1  dan X2) 

dengan variabel terikat Y.   

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan angka probabilitas. 

Jika angka probabilitas hasil analisis ≤ 0,05, maka terdapat hubungan 

yang signifikan antara variabel X1 dengan Y, dan X2 dengan Y.   

 

c. Uji Regresi Ganda 

Analisis regresi ganda adalah analisis tentang pengaruh antara 

dua atau lebih variabel bebas (independent variable) dengan satu variabel 

terikat (dependent variable). Analisis regresi ganda bertujuan untuk 

memprediksi nilai pengaruh dua variabel bebas terhadap satu variabel 

terikat dengan menggunakan persamaan regresi sebagai berikut : 



 

 

Y = b1X1 + b2X2 + a  

Keterangan : 

Y  =  nilai yang diprediksi atau kriterium 

X  =  nilai variabel prediktor 

a   =  bilangan konstan 

b   =  bilangan koefisien prediktor  

                                                                                   (Sugiyono, 2003 : 251) 

Analisis regresi ganda dilakukan dengan program SPSS versi 

10.0 for Windows 2000. Pengambilan keputusan didasarkan angka 

probablitias. Jika angka probabilitas hasil analisis ≤ 0,05, maka hipotesis 

nihil (Ho) ditolak dan hipotesis kerja (Hk) diterima. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Analisis Deskriptif 

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dianalisis 

dengan statistik deskriprtif menggunakan komputer sebagai berikut : 

a. Pendidikan Agama 

Data hasil penelitian mengenai pendidikan agama berdasarkan 

jawaban angket yang telah dikerjakan oleh para siswa SMP Pangudi 

Luhur 1 Klaten skor tertinggi 100 dan skor terendah 20.  Skor rata-rata 

pendidikan agama adalah 58,58 (dapat dilihat pada lampiran halaman 

62). Setelah diketahui skor terendah dan skor tertinggi dapat digunakan 

untuk menentukan interval dengan rumus sebagai berikut : 

                   Skor total tertinggi – skor total terendah        
Interval  =    
                                       5 (lima) kategori 
 
                     100  -  20                 80 
Interval  =                         =                         
                            5                         5 
 
              =     16 
 
Berdasarkan interval tersebut dapat digunakan untuk membuat 

tabel distribusi frekuensi bergolong sesuai dengan kategori jawaban 

angket mengenai pendidikan agama sebagai berikut : 

 



 

 

Tabel 4.1  Deskripsi Pendidikan Agama siswa  SMP Pangudi 
Luhur 1 Klaten  

 

NO. KATEGORI INTERVAL JUMLAH 
RESPONDEN PROSENTASE

1. Sangat Baik 85 – 100 0    0% 
2. Baik 69 – 84 24 18,9% 
3. Cukup Baik 53 – 68 82 64,6% 
4. Kurang Baik 37 – 52 21 16,5% 
5. Tidak Baik 21 – 36 0     0% 
 Jumlah  127 100% 

 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa skor terbanyak pada interval 

angka 53 - 68 sebesar 82 siswa atau 64,6,% dan  pada kategori cukup 

baik, urutan kedua pada interval 69 - 84 sebesar 24 siswa atau 18,9%  

pada kategori  baik, urutan ketiga pada interval 37 - 52 sebesar 21 siswa 

atau 16,5%  pada kategori kurang baik,  dan tidak ada siswa yang berada  

pada interval 85 – 100 kategori sangat baik dan interval 20 – 36 kategori 

tidak baik.   

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama 

siswa SMP Pangudi Luhur 1 Klaten pada umumnya cukup baik mencapai 

angka 64,6%,  baik mencapai angka 18,9%, dan  kurang baik mencapai 

angka 16,5%.  
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Grafik 4.1 Grafik Pendidikan Agama 



 

 

Dari grafik di atas terlihat bahwa sebagian besar siswa SMP 

Pangudi Luhur 1 Klaten memiliki pendidikan agama yang cukup baik 

dalam menjalankan kewajibannya sebagai pelajar (anak didik). 

 
b. Pendidikan Keluarga 

Data hasil penelitian mengenai pendidikan agama berdasarkan 

jawaban angket yang telah dikerjakan oleh para siswa SMP Pangudi 

Luhur 1 Klaten skor tertinggi 80 dan skor terendah 16.  Skor rata-rata 

pendidikan keluarga adalah 60,89 (dapat dilihat pada lampiran 

halaman 62). Setelah diketahui skor terendah dan skor tertinggi dapat 

digunakan untuk menentukan interval dengan rumus sebagai berikut : 

                   Skor total tertinggi – skor total terendah        
Interval  =    
                                       5 (lima) kategori 
 
                      80  -  16                 64  
Interval  =                         =                         
                            5                       5 
 
              =   12,8               =  13            
 
Berdasarkan interval tersebut dapat digunakan untuk membuat 

tabel distribusi frekuensi bergolong sesuai dengan kategori jawaban 

angket mengenai pendidikan agama sebagai berikut : 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.2  Deskripsi Pendidikan Keluarga siswa  SMP Pangudi 
Luhur 1 Klaten  

 

NO. KATEGORI INTERVAL JUMLAH 
RESPONDEN PROSENTASE

1. Sangat Baik 69 – 81 36 28,3% 
2. Baik 56 – 68 66 52,0% 
3. Cukup Baik 43 – 55 25 19,7% 
4. Kurang Baik 30 – 42 0      0% 
5. Tidak Baik 17 – 29  0      0% 
 Jumlah  127 100% 

 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa skor terbanyak pada 

interval  angka 56 – 68 sebesar 66 siswa atau 52,0% dan  pada kategori  

baik, urutan kedua ada 2 yaitu pada interval  69 - 81 sebesar 36 siswa 

atau 28,3%  pada kategori sangat baik dan pada interval 43 – 55  

sebesar 25 siswa atau 19,7%  pada kategori cukup baik,  tidak ada 

siswa yang berada pada interval  30 – 42 kategori   kurang baik serta 

tidak ada siswa yang berada pada interval 17 – 29 pada kategori tidak 

baik.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan keluarga   

siswa SMP Pangudi Luhur 1 Klaten pada umumnya baik mencapai 

angka 52,0%, sangat baik mencapai angka 28,3%, dan cukup  baik 

mencapai angka 19,7%.  
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Grafik 4.2 Grafik Pendidikan Keluarga 

c. Disiplin Siswa 

Data hasil penelitian mengenai pendidikan agama berdasarkan 

jawaban angket yang telah dikerjakan oleh para siswa SMP Pangudi 

Luhur 1 Klaten skor tertinggi 90 dan skor terendah 18.  Skor rata-rata 

disiplin siswa adalah 65,03 (dapat dilihat pada lampiran halaman 62). 

Setelah diketahui skor terendah dan skor tertinggi dapat digunakan 

untuk menentukan interval dengan rumus sebagai berikut : 

                   Skor total tertinggi – skor total terendah        
Interval  =    
                                       5 (lima) kategori 
 
                     90  -  18                 72 
Interval  =                         =                         
                            5                       5 
 
              =     14,4              =   14 
 
Berdasarkan interval tersebut dapat digunakan untuk membuat 

tabel distribusi frekuensi bergolong sesuai dengan kategori jawaban 

angket mengenai disiplin siswa sebagai berikut : 

Tabel 4.3  Deskripsi Disiplin   siswa  SMP Pangudi Luhur 1 
Klaten  



 

 

NO. KATEGORI INTERVAL JUMLAH 
RESPONDEN 

PROSENTASE

1. Sangat Baik 77 – 90 13   10,2 % 
2. Baik 63 – 76 85 66,9% 
3. Cukup Baik 49 – 62 29 22,8% 
4. Kurang Baik 35 – 48 0    0% 
5. Tidak Baik 21 – 34 0     0% 
 Jumlah  127 100% 

 
 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa skor terbanyak pada 

interval angka 63 - 76 sebesar 85 siswa atau 66,9% dan  pada kategori  

baik, urutan kedua pada interval 49 - 62 sebesar 29 siswa atau 22,8%  

pada kategori cukup baik, urutan ketiga pada interval 77 - 90 sebesar 

13 siswa atau 70,2%  pada kategori sangat baik,  dan tidak ada siswa 

yang berada  pada interval 35 – 48 kategori kurang  baik dan interval 

21  – 34 kategori tidak baik.   

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disiplin siswa SMP 

Pangudi Luhur 1 Klaten pada umumnya  baik mencapai angka 69,3%,  

cukup  baik mencapai angka 23,6%, dan  sangat baik mencapai angka 

7,1%.  
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Grafik 4.3 Grafik Disiplin Siswa 



 

 

2. Hasil Uji Persyaratan Analisis 

Uji  persyaratan analisis regresi yaitu :  uji normalitas,  uji 

homogenitas,   dan  uji multikolinearitas. 

 a.  Uji Normalitas  

Uji Normalitas dimaksudkan untuk mengetahui normal 

tidaknya distribusi data masing-masing variabel penelitian yaitu 

variabel disiplin siswa (Y). Teknik analisis uji normalitas data 

penelitian menggunakan uji Kolmogorov – Smirnov dengan 

menggunakan komputer program SPSS versi 10.0 for Windows 2000. 

Adapun hasilnya sebagai berikut : (hasil uji normalitas selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran halaman 62). 

Tabel 4.4  Hasil Uji Normalitas Data Penelitian 
 

VARIABEL ASYMP. SIG 
PROB) 

TARAF 
SIG. KET KEP. 

Disiplin siswa 0,540 0,05 0,540 > 0,05 Normal 
 

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika 

probablitas > 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. 

Sedangkan nilai probabilitas ketiga variabel tersebut semuanya lebih 

besar dari 0,05. Dengan demikian data penelitian dari ketiga variabel 

penelitian ini adalah normal. 

  

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dengan menggunakan uji lavene untuk 

mengetahui homogenitas (kesamaan) varians Y atas X1 dan Y atas X2. 



 

 

Pengujian homogenitas menggunakan komputer program SPSS versi 

10.0 for Windows 2000. Hasil analisis uji homogenitas sebagai berikut 

: (hasil uji homogenitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

halaman 62 – 62). 

Tabel 4.5  Hasil Uji Homogenitas Data Penelitian 

VARIABEL STATISTIK SIGNIFIKANSI 
(P) 

KETERANGAN 

Y atas X1 1,499 0,071   Homogen 
Y atas X2 1,433 0,090   Homogen 

 
Dari tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa angka probabilitas 

(p) yang diperoleh dari analisis uji varians lebih besar dari 0,05. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa varians Y atas X1, dan Y 

atas X2 adalah homogen.  

 

c. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas untuk mengetahui ada tidaknya korelasi di 

antara sesama variabel bebas. Uji multikolinearitas dengan 

menggunakan program SPSS versi 10.0 for Windows 2000.  Hasil uji 

multikolinearitas adalah  sebagai berikut : (hasil uji multi-kolinearitas 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran halaman 63). 

Tabel 4.6  Hasil Uji Multikolinearitas Data Penelitian 

MODEL TOLERANSI VIF KETERANGAN 
 X1 0,505 1,981 Tidak terjadi 

multikolinearitas 
X2 0,505 1,981 Tidak terjadi 

multikolinearitas 
 



 

 

Hasil analisis uji kolinearitas menunjukkan bahwa nilai variance 

inflation factor (VIF) = 1,981 kurang dari 5, maka variabel X1 dan X2 

tidak ada hubungan atau tidak terjadi multikolinieritas.   

 

3. Uji Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, hipotesis 

yang akan diuji dalam penelitian ini adalah “ada pengaruh positif dan 

signifikan pendidikan agama (X1), pendidikan keluarga (X2) dengan 

disiplin siswa (Y) baik secara parsial maupun bersama-sama.” 

 

a. Uji Linearitas 

Uji linieritas dilakukan untuk menguji linieritas antara variabel X1 

dengan Y, dan X2 dengan Y. Linieritas diuji dengan F menggunakan 

bantuan program SPSS versi 10.0 for Windows 2000. Hasil analisis uji 

linieritas sebagi berikut :  (hasil uji linearitas selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran halaman 64). 

Tabel 4.7 Hasil Uji Linieritas Data Penelitian 

VARIABEL UJI  F SIGNIFIKANSI 
(p) 

KETERANGAN 

Y atas X1  1,408 0,109 Linear 
Y atas X2 1,277 0,181 Linier 

 

Dari tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa angka probabilitas 

(p) yang diperoleh dari analisis uji linieritas lebih besar dari 0,05. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data variabel variabel Y 

atas X1, dan Y atas X2 adalah linear. 



 

 

b. Pengaruh pendidikan agama terhadap disiplin siswa 

Hipotesis penelitian yang diuji  tertulis “ ada pengaruh yang positif 

dan signifikan pendidikan agama (X1) terhadap disiplin siswa (Y)”. Model 

pengaruh pendidikan agama terhadap disiplin siswa dinyatakan dalam 

bentuk persamaan regresi 
^
Y  =  35,668 + 0,501 X1.  Uji signifikansi 

persamaan regresi seperti tabel 4.8 berikut : (hasil uji signifikansi 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran halaman 65). 

Tabel 4.8  Uji Signifikansi pendidikan agama terhadap disiplin siswa 
 

MODE
L 

JK Dk RJK F P KETERANGA
N 

Regresi 1887,46
0 

1 1887,46
0 

45,36
8 

0,00
0 

Signifikan 

Residua
l 

5200,41
4 

12
5 

    
41,603 

   

Total 7087,87
4 

12
6 

    

  
Berdasarkan uji signifikansi pengaruh pendidikan agama 

terhadap disiplin siswa diperoleh nilai Fhitung = 45,368 dengan 

signifikansi 0,000 sehingga variabel pendidikan agama secara 

signifikan mempengaruhi disiplin siswa. 

Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengaruh pendidikan agama terhadap disiplin siswa adalah signifikan, 

dengan  persamaan regresi   
^
Y  =  35,668 + 0,501 X1.  Adapun besarnya 

pengaruh pendidikan agama terhadap disiplin siswa adalah 26,6%. 

Kekuatan pengaruh pendidikan agama terhadap disiplin siswa 

dinyatakan dalam koefisien korelasi (r) 0,516 dengan p = 0,000. Hal 



 

 

ini menunjukkan bahwa hipotesis nol (H0) ditolak, yang berarti 

hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengaruh positif dan 

signifikan perilaku akibat pendidikan agama terhadap disiplin siswa 

dapat diterima kebenarannya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa 

setiap kenaikan skor pendidikan agama akan diikuti naiknya disiplin 

siswa, begitu juga sebaliknya. 

 

c. Pengaruh pendidikan keluarga terhadap disiplin siswa 

Hipotesis penelitian yang diuji  tertulis “ ada pengaruh yang positif 

dan signifikan pendidikan keluarga (X2) terhadap disiplin siswa (Y)”. 

Model pengaruh pendidikan keluarga terhadap disiplin siswa dinyatakan 

dalam bentuk persamaan regresi 
^
Y  =  33,033 + 0,526X2. Uji signifikansi 

persamaan regresi seperti tabel 4.9 berikut : (hasil uji signifikansi 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 19). 

 
 
 
 
 
 

Tabel 4.9 Uji Signifikansi pendidikan keluarga terhadap disiplin siswa 
 

MODE
L 

JK Dk RJK F P KETERANGA
N 

Regresi 2513,25
2 

1 2513,25
2 

68,67
4 

0,00
0 

Signifikan 

Residua
l 

4574,62
2 

12
5 

   36,597    

Total 7087,87
4 

12
6 

    

  



 

 

Berdasarkan uji signifikansi pengaruh pendidikan keluarga 

terhadap disiplin siswa diperoleh nilai Fhitung = 68,674 dengan 

signifikansi 0,000 sehingga variabel pendidikan keluarga secara 

signifikan mempengaruhi disiplin siswa. 

Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengaruh pendidikan keluarga  terhadap disiplin siswa adalah 

signifikan, dengan  persamaan regresi   
^
Y  = 33,033 + 0,526X2.   

Adapun besarnya pengaruh pendidikan keluarga terhadap disiplin 

siswa adalah 35,5,%. 

Kekuatan pengaruh pendidikan keluarga  terhadap disiplin 

siswa dinyatakan dalam koefisien korelasi (r) 0,595 dengan p = 0,000. 

Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol (H0) ditolak, yang berarti 

hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengaruh positif dan 

signifikan pendidikan keluarga terhadap disiplin siswa dapat diterima 

kebenarannya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap 

kenaikan skor pendidikan keluarga akan diikuti naiknya disiplin siswa, 

begitu juga sebaliknya. 

 

d. Pengaruh pendidikan agama dan pendidikan keluarga terhadap 
disiplin siswa 

 

Hipotesis penelitian yang diuji  tertulis “ ada pengaruh yang 

positif dan signifikan pendidikan agama (X1) dan pendidikan keluarga 

(X2) terhadap disiplin siswa (Y)”. Model pengaruh pendidikan agama 



 

 

dan pendidikan keluarga terhadap disiplin siswa dinyatakan dalam 

bentuk persamaan regresi 
^
Y  =  29,264 + 0,187 X1 + 0,4060 X2.  Uji 

signifikansi persamaan regresi seperti tabel 4.10 berikut : (hasil uji 

signifikansi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 20). 

           Tabel 4.10  Uji Signifikansi pendidikan agama dan pendidikan  
                              keluarga terhadap disiplin siswa 

 
MODE

L 
JK Dk RJK F P KETERANGA

N 
Regresi 2645,45

0 
2 1322,72

5 
36,92

1 
0,00

0 
Signifikan 

Residua
l 

4442,42
4 

12
4 

    
35,826 

   

Total 7087,87
4 

12
6 

    

  
Berdasarkan uji signifikansi pengaruh pendidikan agama dan 

pendidikan keluarga terhadap disiplin siswa diperoleh nilai Fhitung = 

36,921 dengan signifikansi 0,000 sehingga variabel pendidikan agama 

dan pendidikan keluarga  secara signifikan mempengaruhi disiplin 

siswa. 

Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengaruh pendidikan agama dan pendidikan keluarga terhadap disiplin 

siswa  adalah signifikan, dengan  persamaan regresi   
^
Y  =  29,264 + 

0,187 X1 + 0,4060 X2. 

 Dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap kenaikan skor 

pendidikan agama dan pendidikan keluarga akan diikuti naiknya 

disiplin siswa, begitu juga sebaliknya. Adapun besarnya pengaruh 

pendidikan agama terhadap disiplin siswa 37,3%. 



 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Analisis Deskriptif 

Perilaku akibat dari pendidikan agama siswa SMP Pangudi Luhur 1 

Klaten pada umumnya cukup baik mencapai angka 64,6%,  baik mencapai 

angka 18,9%,   kurang baik mencapai angka 18,9% dan tidak ada siswa berada 

pada  kategori sangat baik dan kategori tidak  baik.  Dapat dikatakan bahwa 

sebagian besar siswa SMP Pangudi Luhur 1 Klaten memiliki perilaku akibat 

dari pendidikan agama yang cukup baik dalam menjalankan kewajibannya 

sebagai pelajar (anak didik). 

Perilaku akibat dari pendidikan keluarga   siswa SMP Pangudi Luhur 

1 Klaten pada umumnya baik mencapai angka 52,0%, sangat baik mencapai 

angka 28,3%, cukup  baik mencapai angka 19,7%,   tidak ada siswa yang 

berada pada kategori kurang baik dan kategori tidak baik. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar pendidikan yang diberikan oleh  keluarga 

dalam membantu membentuk jiwa anak-naknya (siswa SMP Pangudi Luhur 

1) adalah baik.  

Kedisiplinan siswa SMP Pangudi Luhur 1 Klaten  pada umumnya  

baik mencapai angka 66,9%,  cukup  baik mencapai angka 22,8%, sangat baik 

mencapai angka 10,2%, tidak ada siswa yang berada pada kategori kurang 

baik dan tidak baik. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar disiplin siswa SMP Pangudi Luhur 1 Klaten terhadap tata tertib sekolah 

adalah baik.   

 

 



 

 

2. Pengaruh Pendidikan Agama terhadap Disiplin Siswa 

Adanya pengaruh positif antara perilaku akibat dari variabel 

pendidikan agama terhadap disiplin siswa menunjukkan jika siswa SMP 

Pangudi Luhur 1 Klaten memiliki pendidikan agama yang baik maka akan 

semakin baik pula disiplin terhadap tata tertib yang berlaku di sekolah. 

Hasil ini mendukung hipotesis yang dikemukakan pada bab II bahwa 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pendidikan agama terhadap 

disiplin siswa. Dalam proses pembelajaran siswa perlu memiliki pendidikan 

agama karena agama menjadi pegangan dalam melaksanakan kewajibannya 

sebagai seorang pelajar. 

Dimensi pendidikan agama mencakup : a) peribadatan (praktek 

agama) meliputi misa, ibadat, ziarah, retreat/rekoleksi, sembahyang, b) 

keyakinan yang meyakini akan adanya Tuhan, malaikat dan surga, c) 

penghayatan dengan melaksanakan doa, d) pengetahuan dengan membaca dan 

mendalami kitab suci,        e) pengamalan yaitu dengan mengucapkan bersabar 

dan bersyukur setiap saat baik dalam suka maupun duka dan beramal kepada 

orang-orang yang memerlukan bantuan baik materiil maupun spirituil.    

Berdasarkan hasil analisis regresi diketemukan besarnya pengaruh 

yang diberikan pendidikan agama terhadap disiplin siswa adalah 26,6%. 

 

 3. Pengaruh Pendidikan Keluarga terhadap Disiplin Siswa 

Adanya pengaruh positif antara variabel pendidikan keluarga 

terhadap disiplin siswa menunjukkan jika siswa-siswi SMP Pangudi Luhur 1 



 

 

Klaten memiliki pendidikan keluarga yang baik, maka akan semakin baik pula 

disiplin terhadap tata tertib yang berlaku di sekolah. Hasil ini mendukung 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kristanti (2003). 

Dimensi pendidikan keluarga mencakup : a) dimensi keberagaman 

meliputi kekususan hubungan dengan Tuhan, kepatuhan terhadap agama, 

perbuatan baik dan buruk, rasa syukur, b) dimensi kemandirian meliputi 

kedisiplinan, rasa tanggung jawab, keberanian dan semangat, pengendalian 

diri, berfikir positif, c) dimensi kesosialan meliputi kebersamaan/gotong 

royong, hormat menghormati, rasa malu pada perbuatan yang tidak benar.     

Berdasarkan hasil analisis regresi diketemukan besarnya pengaruh 

yang diberikan pendidikan keluarga  terhadap disiplin siswa adalah 35,5%. 

 

3. Pengaruh Pendidikan Agama dan Pendidikan Keluarga terhadap 
Disiplin Siswa 

 

Kedisiplinan merupakan kunci penting keberhasilan dalam 

menerapkan dan memelihara kode etik dalam suatu organisasi. Tindakan 

disiplin akan dapat mengurangi perbuatan curang yang dilakukan anggota 

sekolah. Pandangan terhadap konsekuensi kecurangan harus secara 

disebarluaskan kepada seluruh anggota sekolah. Anggota sekolah harus 

disiplin dengan waktu dan sumebr daya dan setiap perbuatan yang melanggar 

disiplin sekolah akan dikenakan sanksi. Anggota sekolah yang disiplin akan 

meningkatkan kultur sekolah.  

Hasil analisis regresi ganda menunjukkan adanya pengaruh secara 

bersama-sama pendidikan agama dan pendidikan keluarga terhadap disiplin 



 

 

siswa.  Besarnya pengaruh pendidikan agama terhadap disiplin siswa secara 

bersama-sama berdasarkan analisis adalah 37,3%.  

 Hasil penelitian ini membuktikan bahwa apabila siswa memiliki 

pendidikan agama yang baik, dan pendidikan keluarga yang baik maka 

disiplin siswa akan baik pula, demikian pula sebaliknya.  

Dari data hasil penelitian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa  

pendidikan keluarga lebih besar pengaruhnya terhadap disipin siswa SMP 

Pangudi Luhur 1 Klaten dibandingkan dengan pendidikan agama yang 

diajarkan di sekolah.   

 

C. Kelemahan Penelitian 

Hasil analisis penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan 

signifikan perilaku akibat dari pendidikan agama (X1) dan perilaku akibat dari 

pendidikan keluarga (X2) terhadap disiplin siswa pada tata tertib sekolah (Y). 

Hasil ini memiliki implikasi pada pentingnya  peningkatan  disiplin siswa pada 

tata tertib sekolah bahwa dimilikinya pendidikan agama yang baik dan pendidikan 

keluarga oleh siswa ternyata memiliki pengaruh sehingga variabel tersebut perlu 

dipertimbangkan. 

Namun demikian penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain : 

1. Perilaku siswa terhadap disiplin siswa pada tata tertib sekolah agak sulit 

dibedakan apakah karena akibat dari Pendidikan Agama ataukah akibat dari 

Pendidikan Keluarga.   



 

 

2. Dari hasil analisis data menunjukkan adanya pengaruh yang positif kedua 

variabel terikat, bukan berarti hanya dua variabel bebas dalam penelitian ini, 

yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan disiplin siswa. Peneliti 

menyadari sepenuhnya bahwa variabel dalam penelitian ini terbatas. Oleh 

kaerna itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut dengan mengetahkan variabel 

yang lain. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti telah dipaparkan 

dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan : 

1. Hasil analisis regresi sederhana menunjukkan bahwa : a) ada pengaruh positif 

dan signifikan pendidikan agama terhadap disiplin siswa pada tata tertib 

sekolah yang ditandai Fhitung = 45,368 dengan signifikansi 0,000 dan 

persamaan regresi            
^
Y  =  35,668 + 0,501 X1, b) ada pengaruh positif dan 

signifikan pendidikan keluarga terhadap disiplin siswa pada tata tertib sekolah  

yang ditandai             Fhitung = 68,674 dengan signifikansi 0,000 dan persamaan 

regresi   
^
Y  = 33,033 + 0,526X2.   

2. Hasil analisis regresi ganda menunjukkan bahwa ada pengaruh secara 

bersama-sama pendidikan agama dam pendidikan keluarga terhadap disiplin 

siswa pada tata tertib sekolah, yang ditandai Fhitung = 36,921 dengan 

signifikansi 0,000  dan persamaan regresi   
^
Y  =  29,264 + 0,187 X1 + 0,4060 

X2. Besarnya pengaruh pendidikan agama dan pendidikan keluarga terhadap 

disiplin siswa pada tata tertib sekolah adalah 37,3%, sedangkan sisanya 62,7% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. 

    

B. Saran 



 

 

Berdasarkan hasil temuan penelitian penulis menyarankan sebagai berikut 

: 

1. Mengingat pendidikan agama memiliki pengaruh yang positif terhadap 

disiplin siswa pada tata tertib sekolah maka disarankan agar mata pelajaran 

agama lebih  menekankan pada  pembentukan jiwa anak dan pembangunan 

hidup beriman serta menerapkan iman mereka dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Mengingat pendidikan keluarga memiliki pengaruh yang positif terhadap 

disiplin siswa pada tata tertib sekolah maka disarankan agar pendidikan 

keluarga lebih menekankan pada nilai dan kepercayaan, pengetahuan dan 

norma-norma serta adat kebiasaan dan perilaku yang sesuai dengan budaya di 

lingkungan sekitarnya. 
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ANGKET  PENDIDIKAN AGAMA, PENDIDIKAN 
KELUARGA DAN DISIPLIN SISWA PADA TATA TERTIB 

SEKOLAH  
 
 

A. Pengantar   

Kedisiplinan  merupakan kunci penting keberhasilan dalam menerapkan 
dan memelihara kode etik dalam suatu organisasi. Tindakan disiplin akan dapat 
mengurangi perbuatan curang yang dilakukan anggota sekolah.  Anggota sekolah 
yang disiplin akan  dapat meningkatkan kultur organisasi.   

 
Disiplin juga merupakan titik pusat dalam pendidikan. Tanpa disiplin tidak 

akan ada kesepakatan antara guru dan murid, dan hasil pelajaran pun berkurang. 
Kemampuan mengendalikan diri  merupakan salah satu kemampuan utama yang 
harus dikembangkan oleh pendidikan dan hanya melalui disiplin sajalah kita dapat 
mengajar anak untuk mengendalikan keinginan-keinginannya, membatasi 
berbagai macam hasratnya, membatasi, dan melalui batasan, menetapkan berbagai 
sasaran aktivitasnya.  

 
Dalam rangka penulisan tesis dengan judul  ” Pengaruh Pendidikan 

Agama dan Pendidikan Keluarga terhadap Disiplin Siswa pada Tata Tertib 
Sekolah di SMP Pangudi Luhur 1 Klaten”, penulis akan mencoba membantu 
sekolah mengetahui seberapa besar pengaruh Pendiidikan Agama yang diajarkan 
kepada siswa baik di rumah maupun di sekolah dan Pendidikan Keluarga dalam 
mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Di  samping itu penulis juga mencoba 
membantu siswa dalam mengetahui perilaku  mereka  dalam mentaati tata tertib 
yang berlaku di sekolah, demi untuk persiapan masa depan mereka.  Oleh karena 
itu, penulis mengharapkan Anda bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 
dalam  angket ini.   

 
Jawablah semua pertanyaan  yang tersedia tanpa terkecuali dengan jujur 

sesuai dengan kondisi Anda masing-masing. Pilihan jawaban Anda tidak 
mempengaruhi baik dan buruk, juga tidak ada benar dan salah, serta tidak akan 
mempengaruhi nilai raport Anda.  Jawaban yang Anda berikan akan dijaga 
kerahasiaannya dan  akan diolah sehingga menjadi jawaban umum dari siswa 
SMP Pangudi Luhur 1 Klaten.. 

 
Atas kesediaan dan kerjasama Anda, penulis ucapkan terima kasih. 
 
 
 Semarang, Oktober 2006 
 Penulis 
  
 
 



 

 

 Anastasia Lipursari 
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B. Pertanyaan  

Petunjuk :  
 Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang Anda anggap 
paling sesuai dengan keadaan Anda. 
 Jawaban SL : Selalu, SR : Sering, JR : Jarang, KD : Kadang-kadang dan 
TP : Tidak Pernah. 
 

I. Pendidikan Agama 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

1. Saya mengikuti ibadat sesuai dengan 
ajaran dari Tuhan    SL SR JR KD TP 

2. Saya tidak melaksanakan   perintah 
Allah SL SR JR KD TP 

3. Saya tidak  percaya suara batin / suara 
hati adalah suara Tuhan SL SR JR KD TP 

4. Saya tidak percaya akan adanya 
malaikat  SL SR JR KD TP 

5. Saya tidak yakin akan adaya hari akhir SL SR JR KD TP 

6. Saya merasakan tenteram saat berdoa, 
baik pagi, siang maupun malam SL SR JR KD TP 

7. Saya percaya Tuhan memberikan yang 
terbaik bagi umatNya SL SR JR KD TP 

8. Saya percaya bahwa doa yang saya 
minta tidak akan dikabulkan Tuhan SL SR JR KD TP 

9. Saya memahami ajaran agama saya 
secara mendalam SL SR JR KD TP 

10. Saya menambah pengetahuan agama 
dengan membaca buku-buku agama SL SR JR KD TP 

11. 
Saya merasa perlu mempelajari kitab 
suci agar pengetahuan agama saya 
bertambah 

SL SR JR KD TP 

12. Setiap saat saya bersyukur kepada 
Tuhan SL SR JR KD TP 

13. Saya bersabar saat mendapatkan 
musibah/ kegagalan SL SR JR KD TP 

14. Pada saat mendapatkan nikmat, saya 
bersyukur kepada Tuhan SL SR JR KD TP 

15. Saya menghormati kedua orang tua dan 
semua guru di sekolah SL SR JR KD TP 

16. 
Saya membenci saudara dan teman-
teman baik di sekolah maupun di sekitar 
tempat tinggal saya 

SL SR JR KD TP 

17. Saya menyantuni yatim piatu, fakir SL SR JR KD TP 



 

 

miskin, dan orang lain yang 
membutuhkan  

18. Saya minta maaf apabila melakukan 
kesalahan  SL SR JR KD TP 

19. Saya dendam kepada semua orang yang 
berbuat salah kepada saya SL SR JR KD TP 

20. Saya mengatakan jujur (apa adanya) 
kepada siapa saja  SL SR JR KD TP 

 

II. Pendidikan Keluarga 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

1. 
Saya mengucapkan syukur kepada 
Tuhan baik dalam suka maupun duka 
sesuai anjuran orang tua 

SL SR JR KD TP 

2. 
Dalam mengalami suatu musibah, saya  
menerima  dengan iklas tanpa mengeluh 
sesuai ajaran orang tua   

SL SR JR KD TP 

3. Saya  berusaha  melanggar tata tertib 
yang berlaku di sekolah  SL SR JR KD TP 

4. Saya  berusaha rajin belajar agar meraih 
prestasi seperti  harapan orang tua SL SR JR KD TP 

5. 
Saya  bertanggung jawab atas perbuatan 
yang telah saya lakukan seperti teladan 
orang tua 

SL SR JR KD TP 

6. 
Saya  memberi kesempatan kepada 
orang lain dalam  mengemukakan 
pendapatnya  seperti teladan orang tua 

SL SR JR KD TP 

7. 
Saya memberikan bantuan secara suka 
rela kepada teman yang membutuhkan, 
seperti teladan orang tua 

SL SR JR KD TP 

8. 
Saya  mengucapkan terima kasih kepada 
siapa pun yang telah memberikan 
bantuan seperti teladan orang tua 

SL SR JR KD TP 

9. 
Saya  segera minta maaf  bila 
melakukan kesalahan  terhadap orang 
lain seperti teladan orang tua 

SL SR JR KD TP 

10. 
Saya memberi maaf dengan tulus 
apabila ada orang lain yang minta maaf 
seperti yang dilakukan orang tua  

SL SR JR KD TP 

11. 
Saya menyapa/mengucapkan salam dan 
menjawab salam dari teman seperti 
teladan orang tua 

SL SR JR KD TP 

12. 
Saya  berusaha menunjukkan kesabaran 
dalam bergaul seperti yang dilakukan 
orang tua 

SL SR JR KD TP 



 

 

13. Dalam bergaul saya memilih teman  
yang kaya  SL SR JR KD TP 

14. Saya  percaya diri dalam berbagai 
kegiatan seperti teladan orang tua SL SR JR KD TP 

15. Saya berusaha mengingkari  janji  
dengan siapa saja SL SR JR KD TP 

16. 
Saya  berperan dalam kegiatan-kegiatan 
baik di sekolah maupun  di lingkungan 
tempat tinggal seperti harapan orang tua 

SL SR JR KD TP 

 

 

III. Disiplin Siswa 
 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

1. Saya hadir di sekolah lima belas menit 
sesudah pelajaran pertama dimulai  SL SR JR KD TP 

2. Pada saat pelajaran berlangsung, saya 
mengikuti dengan baik dan tertib SL SR JR KD TP 

3. Pada waktu jam pelajaran kosong, saya 
gunakan untuk bermain dengan teman SL SR JR KD TP 

4. Pada waktu istirahat, saya berada di luar 
ruang kelas SL SR JR KD TP 

5. 
Saya mengikuti upacara bendera setiap 
hari Senin dan hari-hari besar lainnya 
dengan khitmat dan tertib 

SL SR JR KD TP 

6. 
Saya mengenakan pakaian seragam 
lengkap dan rapi sesuai dengan ketentuan 
sekolah 

SL SR JR KD TP 

7. Saya menghormati teman, guru maupun 
karyawan SL SR JR KD TP 

8. 
Saya tidak  berkelahi/menyebabkan 
perkelahian dengan sesama siswa atau 
dengan siapapun di sekolah 

SL SR JR KD TP 

9. Setiap hari, saya pulang sekolah sesuai 
dengan ketentuan SL SR JR KD TP 

10. 
Apabila tidak masuk, saya 
memberitahukan kepada sekolah dengan 
surat dari orang tua  

SL SR JR KD TP 

11. Saya aktif mengerjakan tugas piket 
membersihkan kelas SL SR JR KD TP 

12. Saya  mencoret-coret tembok atau sarana 
sekolah lain. SL SR JR KD TP 

13. Saya membawa buku sesuai dengan 
ketentuan dari sekolah SL SR JR KD TP 



 

 

14. Saya  membawa handphone ke sekolah SL SR JR KD TP 

15. Saya mengerjakan tugas dan pekerjaan 
yang diberikan oleh guru   SL SR JR KD TP 

16. Saya memotong kuku apabila kuku sudah 
panjang SL SR JR KD TP 

17. Saya mengikuti kegiatan yang diadakan 
sekolah SL SR JR KD TP 

18. Saya mengambil buah-buahan dan 
tanaman yang ada di sekolah  SL SR JR KD TP 

 



 

 

 
HASIL PENGOLAHAN DATA PENELITIAN 

DENGAN MENGGUNAKAN PROGRAM SPSS 
 

 
1. Descriptives 
 
 

Descriptive Statistics

127 41 77 7440 58,58 ,69 7,722 59,626
127 41 77 7733 60,89 ,75 8,499 72,226
127 45 80 8259 65,03 ,67 7,500 56,253
127

X1
X2
Y
Valid N (listwise)

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic
N Minimum Maximum Sum Mean Std. Variance

 
 
 
2. Uji Normalitas 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

127 127 127
58,58 60,89 65,03
7,722 8,499 7,500
,065 ,063 ,071
,041 ,043 ,046

-,065 -,063 -,071
,729 ,706 ,802
,663 ,702 ,540

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

X1 X2 Y

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 
3. Uji Homogenitas 

a. Uji Homogenitas Y atas X1 
 

Oneway 
 

Test of Homogeneity of Variances

Y

1,499 31 95 ,071

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 



 

 

ANOVA

Y

3488,071 31 112,518 2,969 ,000
3599,803 95 37,893
7087,874 126

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 

b. Uji Homogenitas Y atas X2 
 

Oneway 
 

Test of Homogeneity of Variances

Y

1,433 34 92 ,090

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 
 
 

ANOVA

Y

3950,648 34 116,196 3,407 ,000
3137,226 92 34,100
7087,874 126

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
 
Means 
 

Case Processing Summary

127 100,0% 0 ,0% 127 100,0%Y  * X1
N Percent N Percent N Percent

Included Excluded Total
Cases

 



 

 

Report

Y

45,00 1 ,
55,00 2 1,414
51,00 3 5,000
59,67 3 6,658
63,33 3 1,528
63,00 3 3,464
56,33 3 7,506
57,75 4 4,856
67,00 3 7,550
57,00 2 4,243
59,00 4 6,164
58,67 6 7,840
67,22 9 9,203
70,40 5 5,505
64,25 4 5,560
67,57 7 6,079
63,80 5 4,817
67,00 6 8,149
70,75 4 3,403
67,67 9 3,571
66,00 8 6,676
63,25 4 4,193
65,00 4 8,124
68,00 4 3,742
72,00 5 6,000
69,40 5 2,702
70,00 2 2,828
70,00 2 8,485
69,50 4 7,326
73,00 1 ,
76,00 1 ,
63,00 1 ,
65,03 127 7,500

X1
41
42
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
72
73
76
77
Total

Mean N Std. Deviation

 
ANOVA Table

3488,071 31 112,518 2,969 ,000
1887,460 1 1887,460 49,811 ,000
1600,611 30 53,354 1,408 ,109
3599,803 95 37,893
7087,874 126

(Combined)
Linearity
Deviation from Linearity

Between
Groups

Within Groups
Total

Y * X1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
Measures of Association

,516 ,266 ,702 ,492Y * X1
R R Squared Eta Eta Squared

 
 
 
 
 
 



 

 

Means 
 

Case Processing Summary

127 100,0% 0 ,0% 127 100,0%Y  * X2
N Percent N Percent N Percent

Included Excluded Total
Cases

 
Report

Y

57,00 2 1,414
54,00 1 ,
45,00 1 ,
46,00 1 ,
49,00 1 ,
55,40 5 7,127
54,00 2 1,414
55,50 4 3,873
63,25 4 9,142
64,33 3 8,386
56,50 2 ,707
61,50 2 2,121
65,57 7 7,850
62,00 5 2,739
66,80 5 8,319
64,29 7 5,438
66,67 3 1,155
68,50 4 1,291
63,75 4 3,304
66,20 5 7,430
65,75 8 4,621
71,25 4 6,292
69,33 6 7,501
69,75 4 4,349
64,33 6 4,457
73,33 3 4,509
70,25 4 5,852
64,60 5 4,827
70,00 6 6,782
70,50 2 6,364
68,00 3 5,568
73,33 3 2,517
69,00 3 6,557
76,00 1 ,
65,00 1 ,
65,03 127 7,500

X2
41
42
43
45
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
Total

Mean N Std. Deviation

 



 

 

ANOVA Table

3950,648 34 116,196 3,407 ,000
2513,252 1 2513,252 73,702 ,000
1437,396 33 43,557 1,277 ,181
3137,226 92 34,100
7087,874 126

(Combined)
Linearity
Deviation from Linearity

Between
Groups

Within Groups
Total

Y * X2

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 

Measures of Association

,595 ,355 ,747 ,557Y * X2
R R Squared Eta Eta Squared

 
 
 
Regression 
 
 

Variables Entered/Removedb

X1a , Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Model Summaryb

,516a ,266 ,260 6,450 1,549
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

ANOVAb

1887,460 1 1887,460 45,368 ,000a

5200,414 125 41,603
7087,874 126

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
 



 

 

Coefficientsa

35,668 4,397 8,112 ,000
,501 ,074 ,516 6,736 ,000 1,000 1,000

(Constant)
X1

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 
 

Collinearity Diagnosticsa

1,991 1,000 ,00 ,00
8,509E-03 15,299 1,00 1,00

Dimension
1
2

Model
1

Eigenvalue
Condition

Index (Constant) X1
Variance Proportions

Dependent Variable: Ya. 
 

Residuals Statisticsa

56,22 74,26 65,03 3,870 127
-16,73 16,76 ,00 6,424 127
-2,277 2,385 ,000 1,000 127
-2,594 2,599 ,000 ,996 127

Predicted Value
Residual
Std. Predicted Value
Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Ya. 
 

Charts 
 
 

Regression Standardized Residual

2,50
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Histogram

Dependent Variable: Y
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Normal P-P Plot of Regression S
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Regression 
 
 

Variables Entered/Removedb

X2a , Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Model Summaryb

,595a ,355 ,349 6,050 1,755
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), X2a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

ANOVAb

2513,252 1 2513,252 68,674 ,000a

4574,622 125 36,597
7087,874 126

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X2a. 

Dependent Variable: Yb. 
 



 

 

Coefficientsa

33,033 3,898 8,473 ,000
,526 ,063 ,595 8,287 ,000 1,000 1,000

(Constant)
X2

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 
 

Collinearity Diagnosticsa

1,990 1,000 ,00 ,00
9,526E-03 14,455 1,00 1,00

Dimension
1
2

Model
1

Eigenvalue
Condition

Index (Constant) X2
Variance Proportions

Dependent Variable: Ya. 
 

Residuals Statisticsa

54,58 73,50 65,03 4,466 127
-12,34 13,64 ,00 6,025 127
-2,340 1,896 ,000 1,000 127
-2,041 2,255 ,000 ,996 127

Predicted Value
Residual
Std. Predicted Value
Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Ya. 
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Regression Standardized Residual
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Normal P-P Plot of Regression S
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Scatterplot
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Regression 
 
 

Variables Entered/Removedb

X2, X1a , Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Model Summaryb

,611a ,373 ,363 5,985 1,671
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

ANOVAb

2645,450 2 1322,725 36,921 ,000a

4442,424 124 35,826
7087,874 126

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
 



 

 

Coefficientsa

29,364 4,304 6,822 ,000
,187 ,097 ,192 1,921 ,057 ,505 1,981
,406 ,088 ,460 4,600 ,000 ,505 1,981

(Constant)
X1
X2

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 
 

 

Collinearity Diagnosticsa

2,984 1,000 ,00 ,00 ,00
1,031E-02 17,013 ,97 ,09 ,22
5,271E-03 23,794 ,03 ,91 ,78

Dimension
1
2
3

Model
1

Eigenvalue
Condition

Index (Constant) X1 X2
Variance Proportions

Dependent Variable: Ya. 
 

Residuals Statisticsa

53,86 74,20 65,03 4,582 127
-12,94 14,37 ,00 5,938 127
-2,439 2,001 ,000 1,000 127
-2,162 2,401 ,000 ,992 127

Predicted Value
Residual
Std. Predicted Value
Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Ya. 
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Regression Standardized Residual
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Normal P-P Plot of Regression S
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Scatterplot

Dependent Variable: Y
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