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ABSTRAK 

 

Lussy Sugiharti (1162020114), Sikap Siswa tentang Kerjasama antara Orangtua 

dan Guru Pengaruhnya terhadap Akhlak Mereka di Sekolah (Penelitian terhadap 

Siswa Kelas 5 dan 6 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Putri Siti Hajar). 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa siswa kelas 5 dan 6 MI yang 

tergolong kaka kelas belum memiliki akhlak karimah khususnya tentang 

menghormati guru sehingga terjadi ketidaktertiban ketika sedang belajar. Untuk 

mengatasi masalah tersebut pihak sekolah, membuat satu solusi dengan 

mengadakan kerjasama antara orangtua dan guru. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sikap, akhlak, dan pengaruh 

sikap siswa terhadap akhlak siswa kelas 5 & 6 Madrasah Ibtidaiyah Putri Siti 

Hajar. Penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa akhlak siswa dapat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya sikap siswa tentang kerjasama 

antara orangtua dan guru.  

Teori yang melandasi penelitian ini adalah teori Pudlri bahwa MI setara 

dengan SD dan inti pokok pendidikan SD adalah membentuk siswa yang sopan, 

santun, dan berakhlak sesama manusia. Berdasarka Teori Asmani, guru dan 

orangtua memiliki peran penting mendidik anak, bukan zamannya orangt ua 

menyerahkan tanggung jawab penuh kepada guru dan berharap dapat menjadikan 

anaknya pintar berakhlak mulia, untuk itu diperlukan kerjasama antara orangtua  

dan guru sehingga anak memiliki akhlak yang baik dengan didukung oleh sikap 

siswa yang positif tentang kerjasama antara orangtua dan guru. Hipotesis yang 

diajukan yaitu terdapat hubungan antara sikap siswa tentang kerjasama antara 

orangtua dan guru dengan akhlak siswa di sekolah.                                                            

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian korelasi. 

Sementara itu, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan 

angket. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

Analisis Parsial menguji dan menghitung variabel  X dan Y secara terpisah atau 

dihitung secara per-indikator. Analisis Korelasi yaitu, menganalisis hubungan 

antara Variabel X dengan Variabel Y. 

Dari hasil penelitian, diperoleh bahwa sikap siswa tentang kerjasama 

antara orangtua dan guru memperoleh nilai rata-rata 3,71 dengan kualifikasi 

tinggi karena berada pada interval 3,40 – 4,19. Akhlak siswa di sekolah 

memperoleh nilai rata-rata 3,56 dengan kualifikasi tinggi karena berada pada 

interval 3,40 – 4,19. Adapun sikap siswa tentang kerjasama antara orangtua dan 

guru hubungannya dengan akhlak siswa di sekolah diperoleh nilai korelasi sebesar 

0.26 dengan kualifikasi rendah karena berada pada interval 0,200 – 0,399. Hasil 

pengujian hipotesis menunjukkan ternyata thitung < ttabel (1,21<1,72) dan pengaruh 

sebesar 0,07 % artinya masih ada pengaruh lain sebesar 99,93% yang 

mempengaruhi baik dari faktor interal maupun eksternal terhadap akhlak siswa 

Mereka. 
 

Kata Kunci: akhlak siswa di sekolah. 


