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ABSTRAK 

SISKA YULIAN DEVI BR GT. NIM 1143111057. Pengaruh Budaya Organisasi 

Terhadap Karakter Positif Siswa Kelas V SD Negeri 101797 Deli Tua T.A 

2018/2019. Skripsi. Jurusan Pendidikan Pra Sekolah Dan Sekolah Dasar. 

Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Medan. 2018. 

Masalah dalam penelitian ini adalah banyaknya penyimpangan moral seperti, 

rendahnya disiplin diri, kecurangan dalam ujian, bahkan sampai masuk kedalam 

tataran penggunaan psikotropika dan narkotika yang terdapat SD Negeri 101797 Deli 

Tua. Hal ini disebabkan karena kurangnya penerapan pendidikan karakter di sekolah, 

kurangnya pemahaman guru tentang pendidikan karakter, keteladanan guru yang 

masih kurang dalam memberikan contoh kepada siswa, fasilitas dan sarana yang 

kurang memadai sebagai jalannya proses pendidikan karakter, serta karakter yang 

ditemukan setiap harinya cenderung negatif yang terdapat di SD Negeri 101797 Deli 

Tua T.A 2018/2019.  

Penelitian ini merupakan penelitian korelasi yakni melihat pengaruh antara 

variabel-variabel yang diteliti. Populasi dan sampel dalam penelitian ini siswa kelas 

V SD negeri 101797 Deli Tua T.A 2018/2019 dengan jumlah 50 siswa diantaranya 26 

siswa laki-laki dan 24 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini dilakukan dengan menyebar angket budaya organisasi dan karakter positif yang 

diisi oleh wali kelas untuk mewakili siswanya. Karena menurut peneliti guru kelas 

lebih memahami sifat dan memahami bahasa angket yang digunakan dari pada 

siswanya.  

Sebelum melakukan uji coba angket terhadap sampel yang sebenarnya maka 

peleiti terdahuli melakukan uji validitas dan reabilitas angket. Berdasarkan uji 

validitas dan reabilitas angket maka diperolehlah angket yang valid untuk budaya 

organisasi berjumlah 20 soal, dan angket yang valid untuk karakter positif berjumlah 

40 soal. Dari angket-angket yang valid tersebut dilakukanlah penelitian terhadap 

sampel yang sebenarnya. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian diketahui 

bahwa bahwa hasil hitung uji thitung > dari ttable yaitu 2,479 > 2,0086, berarti Ha 

diterima dan H0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh budaya 

organisasi terhadap karakter positif siswa di kelas V SD Negeri 101797 Deli Tua 

Tahun Ajaran 2018/2019. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi yang terdapat 

di SD Negeri 101797 Deli Tua termasuk budaya organisasi yang baik karena dapat 

membentuk karakter siswa ke arah yang lebuh baik, terdapat pengaruh yang positif 

antara budaya organisasi dengan karakter positif siswa kelas V SD Negeri 101797 

Deli Tua T.A 2018/2019. Dengan demikian budaya organisasi dapat digunakan 

sebagai acuan dalam membentuk karakter siswa sekolah dasar, karena didalam 

budaya organisasi yang baik dapat membentuk karakter yang positif bagi siswa. 

 


