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ABSTRAK  

 

Penelitianiniberjudul“Analisis Faktor EksternalYang Mempengaruhi 

Moral Siswa Di Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Seluas 

Kabupaten Bengkayang”.Masalah umumnya“apa saja faktor eksternal yang 

mempengaruhi moral siswa di kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 

Seluas Kabupaten Bengkayang?”Secara umum penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui faktor eksternal yang mempengaruhi moral siswa dalam di kelas VIII 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Seluas Kabupaten Bengkayang. 

Penelitian ini menggunakan variabel tunggal yaitu faktor eksternal yang 

mempengaruhi moral siswa dengan aspek-aspek sebagai berikut : (1) keadaan 

keluarga apa saja yang mempengaruhi moral di kelas VIII Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 8 Seluas Kabupaten Bengkayang, (2) lingkungan masyarakat apa 

saja yang mempengaruhi moral di kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 

8 Seluas Kabupaten Bengkayang, (3) keadaan sekolahapa saja yang 

mempengaruhi moral di kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Seluas 

Kabupaten Bengkayang.  

Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 8 Seluas Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari 

kelas VIIIA, VIIIB, VIIIC yang berjumlah 67 siswa. Mengingat jumlah populasi 

dibawah 100 maka penelitian ini dikatakan penelitian populasi dan diambil 

semuajumlah populasi untuk dijadikan sampel, yang terdiridari 67 siswa dan 1 

orang guru PKn .  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskritif 

dengan bentuk penelitian survei (survey studies). Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: (1) teknik komunikasi tidak langsung, (2) teknik komunikasi 

langsung. Sedangkan alat pengumpulan data yang digunakan adalah : (1) Angket, 

(2) Panduan wawancara. 

Berdasarkan hasil analisis data maka secara umum dapat disimpulkan 

bahwa tampak bahwa secara keseluruhan faktor eksternal yang mempengaruhi 

moral siswa termasuk dalam kategori “cukup” artinya bahwa fakror eksternal 

cukup mempengaruhi moral siswa. Untuk setiap sub masalah dijabarkan sebagai 

berikut: (1) keadaan keluarga yang mempengaruhi moral siswa di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 8 Seluas Kabupaten Bengkayang termasuk dalam 

kategori “cukup”. Itu artinya  keadaan keluarga belum sepenuhnya mendukung 

dalam pembentukan moral anak atau siswa, seperti orang tua yang kurang tegas 

dalam mendidik anaknya, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, 

dan keadaan keluarganya kurang harmonis. (2) lingkungan masyarakat yang 

mempengaruhi moral siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Seluas 

Kabupaten Bengkayang termasuk dalam kategori “kurang”. Dengan ini dapat 

dikatakan lingkungan masyarakat kurang kurang mendukung dalam pembentukan 

moral siswa atau anak, itu dapat dilihat bahwa masih kurangnya sanksi yang 

diberikan masyarakat kepada anak yang melanggar peraturan, masih banyak 

teman-temanya yang menunjukkan prilaku kurang baik, masyarakat yang masih 

menunjukkan prilaku kurang baik,  (3) Keadaan sekolah yang mempengaruhi 
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moral siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Seluas Kabupaten 

Bengkayang termasuk dalam kategori “cukup ”. Dengan ini dapat dijelaskan  

bahwa Keadaan sekolah cukupberpengaruh dalam pembentukan moral siswa, 

seperti masih ada guru yang masih tidak tepat waktu masuk dikelas pada saat jam 

mengajar, masih ada guru yang tidak memberikan sanksi pada siswa yang 

mengeluarkan baju. Adapun saran yang diberikan adalah: (1) Seharusnya jika ada 

anak yang keluar melewati pukul 22:00 WIB, ada masyarakat yang memberi 

teguran. (2) Hendaknya teman anda memberi teguran/menegur pada saat anda 

melakukan kesalahan. 

 




