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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian survey dengan menggunakan metode

penelitian kuantitatif. Menggunakan jenis penelitian survey karena dalam

pengumpulan data, penulis menghimpun informasi dari para responden

menggunakan kuesioner sebagai metode pokok. Sebagaimana yang dikemukakan

Masri Singarimbun, bahwa penelitian survey adalah penelitian yang mengambil

sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan

data yang pokok.”1 Sedangkan metode penelitian kuantitatif digunakan karena

penelitian kuantitaif bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih

yang bersifat sebab akibat (kausal), menguji teori, dan analisa data dengan

menggunakan statistik untuk menguji hipotesis.2

Berdasarkan pendapat di atas, maka jenis penelitian survey dan dengan

metode penelitian kuantitatif dilihat dari sisi dan kegunaannya sesuai dengan

penelitian yang penulis lakukan, yaitu untuk mengetahui pengaruh pengetahuan

agama, motivasi beragama, kecerdasan emosional, pendidikan dalam keluarga,

aktivitas keagamaan di sekolah, dan lingkungan masyarakat terhadap sikap

spiritual peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung, sehingga ditemukan

konsep pembentukan sikap spiritual peserta didik, khususnya MTs Negeri di

Provinsi Lampung.

1 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed), Metode Penelitian Survai, (Jakarta: LP3ES,
1989), Cetakan Pertama, hlm. 3

2 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 23-24
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B. Tempat dan Waktu Penelitian

Jumlah MTs Negeri di Provinsi Lampung sebanyak 24 MTs Negeri yang

tersebar dalam 15 wilayah kota/kabupaten. Peneliti memilih lokasi penelitian pada

5 (lima) kota/kabupaten, yaitu MTs Negeri di Kota Bandar Lampung, MTs Negeri

di Kabupaten Lampung Utara, Mts Negeri di Kabupaten Tanggamus, MTs Negeri

di Kabupaten Pesawaran dan MTs Negeri di Kabupaten Lampung Barat.

Pemilihan tempat penelitian tersebut berdasarkan alasan keterbatasan waktu dan

biaya, sehingga hanya dibatasi pada lima MTs Negeri di lima Kabupaten/Kota

yang ada di Provinsi Lampung.

Dalam pemilihan kelima MTs Negeri Provinsi Lampung tersebut juga

berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Letak geografi, dimana masing-masing tempat penelitian mewakili kondisi

geografis di Provinsi Lampung, yaitu (1) MTs Negeri 1 Bandar Lampung

mewakili daerah perkotaan, (2) MTs Negeri 1 Lampung Utara mewakili

daerah dataran rendah, (3) MTs Negeri 1 Tanggamus mewakili daerah

pesisir lautan, (4) MTs Negeri 1 Lampung Barat mewakili daerah

pergunungan, dan (5) MTs Negeri 2 Pesawaran mewakili daerah

pertanian.

2. Akreditasi, kelima MTs Negeri di Provinsi Lampung yang menjadi lokasi

peneliti memiliki akreditasi B.
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Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka 5 (lima) MTs Negeri di Provinsi

Lampung yaitu MTs Negeri 1 Bandar Lampung, MTs Negeri 1 Lampung Utara,

MTs Negeri 1 Tanggamus, MTs Negeri 2 Pesawaran, dan MTs Negeri 1 Lampung

Barat, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tempat/Lokasi Penelitian

No Nama MTs Negeri di Provinsi Lampung Kota/Kabupaten
1 MTs Negeri 1 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung
2 MTs Negeri 1 Lampung Utara Kabupaten Lampung Utara
3 MTs Negeri 1 Tanggamus Kabupaten Tanggamus
4 MTs Negeri 1 Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat
5 MTs Negeri 2 Pesawaran Kabupaten Pesawaran

Sumber: Kementerian Agama Provinsi Lampung, Data MTs Negeri di Provinsi
Lampung Tahun 2016/2017.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada semester ganjil

Tahun Pelajaran 2016/2017, tepatnya pada bulan Oktober – Desember 2016.

Dengan demikian pelaksanaan penelitian di 5 MTs Negeri di Provinsi Lampung

yang menjadi lokasi penelitian dilaksanakan pada tahun pelajaran 2016/2017.

C. Variabel dan Defenisi Operasional Penelitian

1. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini ada tujuh, yaitu enam variabel independen

(bebas) dan satu variabel dependen (terikat) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Variabel independen atau variabel yang memberikan pengaruh (Variabel X)

yaitu:

a. Pendidikan dalam keluarga (Variabel X1)

b. Aktivitas keagamaan di sekolah (Variabel X2)

c. Lingkungan Masyarakat (Variabel X3)
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d. Pengetahuan agama (Variabel X4)

e. Motivasi beragama (Variabel X5)

f. Kecerdasan Emosional (Variabel X6)

2) Variabel dependen atau variabel yang terpengaruh (variabel Y): Sikap spiritual

peserta didik (variabel Y)

2. Defenisi Operasional dan Indikator

a. Sikap spiritual adalah perilaku peserta didik yang senantiasai didasarkan

kepada keyakinannya kepada Allah SWT yang diwujudkan dalam

melaksanakan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari, dengan

indikator: 1) menerima nilai-nilai agama, 2) menanggapi nilai-nilai agama, 3)

menghargai nilai-nilai agama, 4) menghayati nilai-nilai agama, 5)

mengamalkan nilai-nilai agama.

b. Motivasi beragama adalah dorongan atau usaha seseorang untuk melaksanakan

prinsip kepercayaan terhadap Tuhan, baik secara fisik lahiriyah maupun psikis

batiniyah, dengan indikatornya: 1) melaksanakan ajaran agama dengan giat, 2)

selalu berusaha mengembangkan pemahaman agamanya, 3) memiliki minat

terhadap aktivitas keagamaan, 4) memiliki keyakinan dan penghayatan

terhadap nilai-nilai agama yang dianutnya.

c. Kecerdasan emosional adalah kemampuan mental yang membantu seseorang

itu agar dapat mengendalikan dan memahami perasaan-perasaan dirinya dan

orang lain yang menuntun kepada kemampuan untuk mengatur perasaan-

perasaan tersebut, dengan indikator: 1) kesadaran diri, 2) mengelola emosi, 3)

memanfaatkan emosi secara produktif, 4) empati, 5) membina hubungan.
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d. Pengetahuan agama adalah kemampuan peserta didik dalam mengingat,

memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi dan mensintesis

ajaran-ajaran dalam agama Islam baik secara teoritis maupun praktis dengan

baik dan benar sesuai dengan tuntutan agama, meliputi: 1) Akidah Akhlak, 2)

Al-Quran Hadis, 3) Fikih, dan 4) Sejarah Kebudayaan Islam.

e. Pendidikan dalam keluarga adalah upaya yang dilakukan orangtua dalam

memberikan pendidikan agama pada anak dalam lingkungan keluarga, dengan

indikator: 1) memberikan pengalaman keagamaan, 2) memberikan perhatian

dan kasih sayang, 3) Menanamkan dasar pendidikan moral, 4) memberikan

dasar-dasar keagamaan, 5) memberikan teladan yang baik.

f. Aktivitas keagamaan di sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

berbagai kegiatan yang dilaksanakan baik jasmani maupun rohani yang

berhubungan dengan keagamaan di sekolah, dengan indikator: 1) Melakukan

kegiatan rutin yang berhubungan dengan keagamaan, 2) Menciptakan

suasanaan keagamaan di sekolah, 3) Pendidikan agama tidak hanya dilakukan

secara formal tetapi juga dalam kehidupan peserta didik di luar kelas

(keteladanan), 4) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk

mengekspresikan diri, menumbuhkan bakat, minat dan kreativitas keagamaan,

5) Menyelenggarakan perlombaan keagamaan, 6) Memperingati hari besar

Islam.

g. Lingkungan masyarakat adalah suatu kondisi/keadaan dimana terdapat

sekumpulan orang yang melakukan suatu aktivitas bersama yang diikat oleh

aturan-aturan untuk mencapai tujuan yang direncanakan, dengan indikator: 1)
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masyarakat yang beriman dan bertakwa, 2) agama menjadi kontrol sosial, 3)

adanya solidaritas yang tinggi, 4) berakhlak mulia, 5) toleransi.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1.  Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek

yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.3 Nazir mengemukakan

populasi adalah berkenaan dengan data, bukan orang atau bendanya.4 Kemudian

menurut Handari yang dikutip oleh Ridwan, yang dimaksud dengan populasi

adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung ataupun

pengukuran kuantitatif maupun kualitatif  dari pada karakteristik tertentu

mengenai sekumpulan objek yang lengkap.5

Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dipahami

bahwa yang dimaksud dengan populasi adalah objek atau subjek yang berada

pada suatu wilayah penelitian dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang

mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti. Oleh karena itu, maka populasi

dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik MTs Negeri di Provinsi

Lampung yang menjadi lokasi penelitian yang berjumlah 15428 peserta didik.

3 Ibid., hlm. 57
4 Mohammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 3
5 Ridwan, Metode dan Teknik Penyusunan Tesis, Cet. Ke-4, (Bandung: Alfabeta, 2006),

hlm. 276
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Tabel 3.2
Populasi Penelitian

No Nama Madrasah Jumlah Peserta Didik
1 MTs Negeri 1 Bandar Lampung 1185
2 MTs Negeri 2 Bandar Lampung 985
3 MTs Negeri 1 Lampung Barat 573
4 MTs Negeri 1 Kalianda 620
5 MTs Negeri 2 Kalianda 542
6 MTs Negeri 3 Kalianda 538
7 MTs Negeri 4 Kalianda 469
8 MTs Negeri 1 Lampung Tengah 622
9 MTs Negeri 2 Lampung Tengah 592
10 MTs Negeri 1 Lampung Timur 618
11 MTs Negeri 2 Lampung Timur 606
12 MTs Negeri 1 Lampung Utara 986
13 MTs Negeri 2 Lampung Utara 854
14 MTs Negeri 3 Lampung Utara 738
15 MTs Negeri 1 Mesuji 295
16 MTs Negeri 1 Pesawaran 612
17 MTs Negeri 2 Pesawaran 742
18 MTs Negeri 1 Pringsewu 611
19 MTs Negeri 2 Pringsewu 610
20 MTs Negeri 1 Tanggamus 870
21 MTs Negeri 2 Tanggamus 930
22 MTs Negeri 1 Tulangbawang 318
23 MTs Negeri 1 Waykanan 262
24 MTs Negeri 2 Waykanan 250

Jumlah Keseluruhan 15428
Sumber: Kementerian Agama Provinsi Lampung, Data MTs Negeri di Provinsi
Lampung Tahun 2016/2017.

2. Sampel

Sampel merupakan wakil populasi yang ada.6 Suharsimi Arikunto juga

mengartikan sampel adalah ” bagian atau wakil dari populasi yang diteliti.”7 Lebih

mudah dipahami pengertian sampel yang dikemukakan oleh Winarno Surakhmad,

6 Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm.
53

7 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Gramedia, 1992),
hlm. 117
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yaitu ”sebagian populasi yang dianggap mampu mewakili seluruh populasi dan

memiliki sifat yang sama.”8 Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sampel adalah  sebagian dari populasi

yang dianggap mewakili dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu sampel dalam

penelitian ini 5 (lima) MTs Negeri di Provinsi Lampung yaitu MTs Negeri 1

Bandar Lampung, MTs Negeri 1 Lampung Utara, MTs Negeri 1 Tanggamus, MTs

Negeri 2 Pesawaran, dan MTs Negeri 1 Lampung Barat, dengan jumlah 4356

orang peserta didik.

Pengambilan jumlah sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan

metode yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael. Metode yang dikembangkan

oleh Isaac dan Michael adalah cara untuk menentukan jumlah sampel yang

memenuhi syarat berikut: (1) diketahui jumlah populasinya; (2) pada taraf

kesalahan (significance level) 1%, 5% dan 10%.9 Berdasarkan perhitungan sampel

penelitian Isaac dan Michael dengan taraf kesalahan 5%, maka dari 4356 orang

peserta didik diperoleh sampel sebanyak 323 orang peserta didik dengan perincian

sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sampel Penelitian

No Nama MTs Negeri Jumlah Perhitungan Sampel10 Sampel
1 MTs Negeri 1 Bandar

Lampung
1185 1185/4356x323=87,87 88

2 MTs Negeri 1 Lampung Utara 986 986/4356x323=73,11 73
3 MTs Negeri 1 Tanggamus 870 870/4356x323=64,51 64
4 MTs Negeri 1 Lampung Barat 573 573/4356x323=42,49 43
5 MTs Negeri 2 Pesawaran 742 742/4356x323=55,01 55

Jumlah 4356 323

8 Winarno Surakhmad, Dasar dan Tekhnik Research, (Bandung: Tarsito, 1998), hlm. 93
9 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,

(Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 128
10 Ibid., hlm. 130
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Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik

Proportional Random Sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak yang

jumlahnya seimbang pada masing-masing strata.11 Teknik pengambilan sampel

dengan Proportional Random Sampling, dilakukan dengan cara mengambil

sampel secara acak dengan tidak ditentukan siapa orangnya yang penting berada

di populasi penelitian yang telah ditentukan, sesuai dengan jumlah sampel yang

telah ditentukan, yaitu 323 peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung.

E.   Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner: kuesioner digunakan untuk mengungkapkan variabel motivasi

beragama, kecerdasan emosional, pendidikan dalam keluarga, aktivitas

keagamaan di sekolah, lingkungan masyarakat dan sikap spiritual peserta

didik MTs Negeri di Provinsi Lampung kepada 323 peserta didik MTs Negeri

di Provinsi Lampung yang dijadikan responden penelitian.

2. Wawancara: wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara

langsung dengan guru, wali kelas, peserta didik, kepala sekolah, wakil kepala

sekolah, kepala TU dan stafnya,  tentang motivasi beragama, kecerdasan

emosional, pendidikan dalam keluarga, aktivitas keagamaan di sekolah,

lingkungan masyarakat dan sikap spiritual peserta didik MTs Negeri di

Provinsi Lampung.

3. Observasi: observasi digunakan untuk mengamati motivasi beragama,

kecerdasan emosional, pendidikan dalam keluarga, aktivitas keagamaan di

11 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hlm. 97
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sekolah, lingkungan masyarakat dan sikap spiritual peserta didik MTs Negeri

di Provinsi Lampung.

4. Dokumentasi: dokumentasi digunakan untuk memperoleh data variabel

pengetahuan agama peserta didik pada rumpun mata pelajaran pendidikan

agama Islam di MTs yaitu hasil belajar akhir peserta didik pada mata pelajaran

Akidah Akhlak, Al-Quran Hadis, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam.

Selain itu data tentang profil sekolah dan data lainnya yang diperlukan berupa

data tertulis.

F. Instrumen Penelitian

1. Bentuk Instrumen

Instrumen penelitian disusun berdasarkan kajian teori dari setiap variabel

penelitian dan berpedoman pada cara penyusunan butir kuesioner (angket) yang

baik. Jawaban setiap item instrumen menggunakan skala Likert yang digunakan

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang

tentang fenomena sosial yang mempunyai gradasi dari sangat positif sampai

sangat negatif, dengan lima alternatif jawaban yaitu: 1) sangat setuju/selalu diberi

skor 5, 2) setuju/sering diberi skor 4, 3) ragu-ragu/kadang-kadang diberi skor 3, 4)

tidak setuju/jarang diberi skor 2, dan 5) sangat tidak setuju/tidak pernah diberi

skor 1. 12

12 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D, hlm. 134-135
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2. Penyusunan Instrumen

Dalam penyusunan intsrumen disusun berdasarkan kajian dari indikator

setiap variabel penelitian. Dalam membuat item berpedoman pada petunjuk dan

cara penyusunan butir angket yang baik. Dari setiap variabel memiliki indikator

yang disusun pada kisi-kisi.

3. Uji Coba Instrumen

Untuk mendapatkan instrumen penelitian yang baik dalam penelitian perlu

diuji cobakan terlebih dahulu untuk memperoleh butir soal yang valid  dan

reliabel secara empiris. Dalam pengujian instrumen penelitian baik validitas

maupun reliabilitas digunakan program SPSS13 tipe 20.0.

a. Uji Coba Validitas

Uji validitas instrumen penelitian dimaksudkan untuk menguji validitas

butir-butir instrumen dengan cara menghitung korelasi antara setiap skor butir

instrumen dengan skor total14 dengan rumus Korelasi Product Moment sebagai

berikut15:

  


22 yx

xy
rxy

13 Program SPSS merupakan singkatan dari Statistical Product and Service Solutions ,
yaitu sebuah program aplikasi di komputer yang memiliki kemampuan analisis statistik cukup
tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis.

14 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm.
186-187

15 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D, hlm. 259
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Setelah nilai korelasi (r xy ) diperoleh, kemudian nilai r xy dibandingkan

dengan nilai r tabel . Kaedah keputusannya sebagai berikut:

1) Jika r hitung > r tabel , maka alat ukur atau instrumen penelitian yang digunakan

adalah valid.

2) Jika r hitung < r tabel , maka alat ukur atau instrumen penelitian yang digunakan

adalah tidak valid.16

Jumlah responden uji coba instrumen penelitian sebanyak 30 orang peserta

didik di luar sampel penelitian sebenarnya, sehingga diperoleh harga rtabel dengan

df 28 (N – 2 = 30 – 2 = 28) adalah 0,361. Hasil pengujian validitas instrumen

penelitian motivasi beragama, kecerdasan emosional, pendidikan dalam keluarga,

aktivitas keagamaan di sekolah, lingkungan masyarakat, dan sikap spiritual

peserta didik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Rekapitulasi Hasil Pengujian Validitas Instrumen Penelitian

Variabel Jumlah Item Soal Invalid Valid
Motivasi Beragama 32 2 30
Kecerdasan Emosional 50 0 50
Pendidikan dalam Keluarga 40 5 30
Aktivitas Keagamaan di Sekolah 25 0 25
Lingkungan Masyarakat 20 0 20
Sikap Spiritual 52 2 50

Total 219 9 210
Sumber: Hasil pengolahan data melalui SPSS versi 20,0

Berdasarkan data pada tabel 3.4, diketahui bahwa dari 219 item soal yang

akan digunakan dalam penelitian ini ternyata ada 9 (sembilan) item soal yang

16 Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurrahman, Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur
dalam Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 47
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tidak valid, dikarenakan nilai r hitung keduapuluh item soal tersebut lebih kecil dari

nilai r tabel (0,361), sehingga hanya 210 item soal yang dapat digunakan sebagai alat

pengumpul data untuk memperolah data dalam penelitian ini (hasil perhitungan

validitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran halaman 345 – 366).

b. Uji Coba Reliabilitas

Uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui

konsistensi dari instrument sebagai alat ukur sehingga hasil suatu pengukuran

dapat dipercaya.17 Uji reliabilitas dilakukan dengan cara mencobakan instrumen

sekali lagi saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik belah dua

dari Spearman Brown (Split half), berikut rumusnya18:

b

b
i r

r
r




1

2

Keterangan:

ir = reliabilitas internal seluruh instrument

br = korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua.

Analisis uji coba reliabilitas instrumen penelitian menggunakan alat bantu

program statistik yaitu SPSS, dengan kriteria apabila nilai korelasi sama dengan

atau lebih besar dari 0,8 maka butir-butir pertanyaan reliabel.19 Berdasarkan hasil

uji reliabilitas instrumen penelitian tentang pengetahuan agama, motivasi

beragama, kecerdasan emosional, pendidikan dalam keluarga, aktivitas

keagamaan di sekolah, lingkungan masyarakat, dan sikap spiritual peserta didik

17 Ibid., hlm. 37
18 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan

R&D, hlm. 185-186
19 Jonathan Sarwono, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS, (Yogyakarta: Andi,

2006), hlm. 228
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diperoleh hasil analisis semua butir pertanyaan pada kolom Cronbach’s Alpha

mempunyai nilai di 0,8.

Kesimpulannya adalah semua butir pertanyaan pada setiap variabel dalam

penelitian ini sudah reliabel dan dapat digunakan sebagai alat ukur yang sah atau

benar dalam menghasilkan informasi mengenai variabel motivasi beragama,

kecerdasan emosional, pendidikan dalam keluarga, aktivitas keagamaan di

sekolah, lingkungan masyarakat, dan sikap spiritual peserta didik MTs Negeri di

Provinsi Lampung dalam penelitian ini.

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan dalam keluarga berpengaruh terhadap sikap spiritual peserta

didik MTs Negeri di Provinsi Lampung.

2. Aktivitas keagamaan di sekolah berpengaruh terhadap sikap spiritual

peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung.

3. Lingkungan masyarakat berpengaruh terhadap sikap spiritual peserta didik

MTs Negeri di Provinsi Lampung.

4. Pengetahuan agama berpengaruh terhadap sikap spiritual peserta didik

MTs Negeri di Provinsi Lampung.

5. Motivasi beragama berpengaruh terhadap sikap spiritual peserta didik MTs

Negeri di Provinsi Lampung.

6. Kecerdasan emosional berpengaruh terhadap sikap spiritual peserta didik

MTs Negeri di Provinsi Lampung.
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7. Pendidikan dalam keluarga melalui pengetahuan agama, motivasi

beragama dan kecerdasan emosional berpengaruh terhadap sikap spiritual

peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung.

8. Aktivitas keagamaan di sekolah melalui pengetahuan agama, motivasi

beragama dan kecerdasan emosional berpengaruh terhadap sikap spiritual

peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung.

9. Lingkungan masyarakat melalui pengetahuan agama, motivasi beragama

dan kecerdasan emosional berpengaruh terhadap sikap spiritual peserta

didik MTs Negeri di Provinsi Lampung.

10. Faktor eksternal (pendidikan dalam keluarga, aktivitas keagamaan di

sekolah, dan lingkungan masyarakat) secara bersama-sama berpengaruh

terhadap sikap spiritual peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung.

11. Faktor internal (pengetahuan agama, motivasi beragama, dan kecerdasan

emosional) secara bersama-sama berpengaruh terhadap sikap spiritual

peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung.

12. Faktor eksternal dan internal secara bersama-sama berpengaruh terhadap

sikap spiritual peserta didik MTs Negeri di Provinsi Lampung.

H. Teknik Analisis Data

1. Pengujian Persyaratan Analisis

a. Uji Normalitas Data.

Menurut Sugiyono penggunaan statistik Parametris mensyaratkan bahwa

data setiap variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi normal, oleh karena

itu sebelum pengujian hipotesis dilakukan maka terlebih dahulu akan dilakukan
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pengujian normalitas data.20 Selanjutnya beliau juga mengemukakan bahwa

terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data

antara lain dengan Kertas Peluang dan Chi Kuadrat.21 Dalam pengujian normalitas

data, peneliti menggunakan aplikasi program SPSS dengan kriteria uji, apabila

nilai r (probability value/critical value) lebih besar atau sama dengan (=) dari

tingkat  yang ditentukan maka Ho ditolak, artinya variabel yang diuji mengikuti

distribusi normal.22 Berikut hasil pengujian normalitas data penelitian yang dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Hasil Uji Normalitas Data Penelitian

Variabel Kolmogorov-Smirnova

Statistic df Sig.
Pengetahuan Agama 0,041 323 0,200*

Motivasi Beragama Siswa 0,046 323 0,200*

Kecerdasan Emosional Siswa 0,045 323 0,200*

Pendidikan dalam Keluarga 0,048 323 0,074
Aktivitas Keagamaan di Sekolah 0,048 323 0,067
Lingkungan Masyarakat 0,045 323 0,200*

Sikap Spiritual 0,047 323 0,080
Sumber: Hasil pengolahan data melalui SPSS versi 20,0

Berdasarkan data pada tabel 3.5, diperoleh diperoleh nilai r hitung semua

variabel lebih besar dari pada tingkat  yang digunakan (0.05). Artinya data pada

variabel motivasi beragama, kecerdasan emosional, pendidikan dalam keluarga,

aktivitas keagamaan di sekolah, lingkungan masyarakat, dan sikap spiritual

20 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D, hlm. 241

21 Ibid., hlm. 241
22 Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurrahman, Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur

dalam Penelitian, hlm. 83
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peserta didik berdistribusi normal dan dapat digunakan untuk menguji hipotesis

tentang hubungan antar variabel.

b. Pengujian Linieritas Data

Pengujian linieritas data dilakukan untuk mengetahui apakah data pada

variabel X dan variabel Y bersifat linier, dengan kriteria uji apabila nilai

signifikansi pada deviation from linearity < 0,05 maka hubungan antara dua

variabel tidal linier, dan jika signifikansi pada deviation from linearity > 0,05

maka hubungan antara dua variabel dinyatakan linier.23 Berikut hasil pengujian

linieritas data penelitian yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Hasil Uji Linieritas Data Penelitian

Variabel  Sig.

Motivasi Beragama*Sikap Spiritual 0,05 0,426

Kecerdasan Emosional *Sikap Spiritual 0,05 0,232

Pengetahuan Agama*Sikap Spiritual 0,05 0,05

Pendidikan dalam Keluarga*Sikap Spiritual 0,05 0,680

Aktivitas Keagamaan di Sekolah*Sikap Spiritual 0,05 0,136

Lingkungan Masyarakat*Sikap Spiritual 0,05 0,817
Sumber: Hasil pengolahan data melalui SPSS versi 20,0

Berdasarkan data pada tabel 3.6, diketahui bahwa nilai signifikansi pada

deviation from linearity variabel motivasi beragama, kecerdasan emosional,

pengetahuan agama, pendidikan dalam keluarga, aktivitas keagamaan di sekolah,

lingkungan masyarakat dengan sikap spiritual peserta didik lebih besar dari

tingkat  yang digunakan yaitu <0,05. Dengan demikian dapat diterjemahkan

bahwa skor-skor pada variabel motivasi beragama, kecerdasan emosional,

23 Duwi Priyatno, Belajar Alat Analisis Data, (Yogyakarta: Gava Media, 2016), hlm. 109
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pengetahuan agama, pendidikan dalam keluarga, aktivitas keagamaan di sekolah,

lingkungan masyarakat dengan sikap spiritual peserta didik bersifat linier.

2.  Pengujian Hipotesis

Analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi ganda digunakan

untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Analisis linier regresi sederhana

digunakan untuk menelaah pengaruh antara dua variabel.24 Analisis regresi ganda

digunakan untuk mengetahui nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih

terhadap satu variabel terikat atau untuk membuktikan ada tidaknya hubungan

kausal antara dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat.25

Persamaan matematisnya adalah: ....ˆ
2211  XbXbaY . Koefisien a dan b

dihitung dengan rumus26:

  
  

 





22 XXn

YXXYn
b

Pengujian keberartian regresi sederhana dengan kriteria yang digunakan

adalah apabila nilai r lebih besar dari nilai  tertentu maka Ho diterima.

Sebaliknya apabila nilai r lebih kecil dari (<) nilai  tertentu maka Ho ditolak.27

24 Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurrahman, Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur
dalam Penelitian, hlm. 188

25 Ibid., h. 198
26 Ibid.
27 Ibid.
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Untuk dapat mengetahui kuat lemahnya tingkat atau derajat keeratan

pengaruh antara variabel, secara sederhana berdasarkan tabel nilai koefisien

korelasi dari Guilford Emperical Rulesi berikut:

Tabel 3.7
Tingkat Keeratan Pengaruh

Nilai Korelasi Keterangan

0,00 - < 0,20

 0,20 - < 0,40

 0,40 - < 0,70

 0,70 - < 0,90

 0,90 -  1,00

Pengaruh sangat lemah

Pengaruh rendah

Pengaruh sedang/cukup

Pengaruh kuat/tinggi

Pengaruh sangat kuat/ sangat tinggi

Untuk membantu perhitungan dalam menganalisis data dengan

mempergunakan berbagai rumus tersebut, penulis menggunakan aplikasi program

statistik SPSS 20.0. Program SPSS yang merupakan singkatan dari Statistical

Product and Service Solutions, yaitu sebuah program aplikasi di komputer yang

memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data

pada lingkungan grafis.28

28 Ibid., hlm. 5


