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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian survey dengan menggunakan

metode penelitian kuantitatif yang dimulai dengan berpikir deduktif untuk

menentukan hipotesis, kemudian melakukan pengujian di lapangan,

kesimpulan atau hipotesis tersebut ditarik berdasarkan data empiris.1 Margono

juga menjelaskan bahwa tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk menguji

teori, mengukuhkan fakta-fakta, dan untuk menunjukkan hubungan-hubungan

di antara variabel,2 sedangkan menurut Sugiyono, penelitian kuantitatif

bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih yang bersifat

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

statistik untuk menguji hipotesis.3 Ciri dari pendekatan penelitian kuantitatif ini

adalah adanya variabel, operasional, reliabilitas, hipotesis, validitas dan makna

secara statistik.4

Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini menggunakan

metode penelitian kuantitatif karena dalam penelitian ini akan dilakukan adalah

untuk menguji hipotesis penelitian seberapa besar pengaruh kecerdasan

intelektual, spritual, dan emosional terhadap perilaku prososial peserta didik

MAN di Provinsi Lampung. Sehingga dengan pengujian hiphotesis tersebut

1S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997),h. 35
2Ibid., hlm. 45
3Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D,

(Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 23-24
4Op.cit., hlm. 44
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dapat menemukan pengaruh kecerdasan peserta didik terhadap perilaku

prososial peserta didik MAN di Provinsi  Lampung.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di MAN Provinsi Lampung sebagai

tempat penelitian (research setting) berjumlah 17 MAN yang bertempat di 13

Kabupaten Kota di Provinsi Lampung. Nama-nama 17 MAN tersebut dapat

dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Nama-Nama MAN di Provinsi Lampung

No Nama MAN di Provinsi Lampung
1 MAN 1 Kota Bandar Lampung
2 MAN 2 Kota Bandar Lampung
3 MAN 1 Lampung Selatan
4 MAN 1 Pesawaran
5 MAN 1 Kota Metro
6 MAN 1 Lampung Tengah
7 MAN 1 Lampung Utara
8 MAN 2 Lampung Utara
9 MAN 1 Pesisir Barat
10 MAN 1 Lampung Barat
11 MAN 1 Tulang Bawang Barat
12 MAN 2 Tulang Bawang Barat
13 MAN 1 Mesuji
14 MAN 1 Pringsewu
15 MAN 1 Tanggamus
16 MAN 1 Waykanan
17 MAN 1 Lampung Timur

Sumber: Kementerian Agama Provinsi Lampung, Data MAN di Provinsi
Lampung Tahun 2015/2016

Dari jumlah MAN di Provinsi Lampung yang terdapat yang tersebar di

13 Kabupaten/Kota yang terdapat dalam tabel di atas. Karena keterbatasan

waktu, dan biaya penulis memilih 5 lokasi penelitian Kabupaten/Kota yakni

Kota Bandar Lampung yang mewakili letak geografis kabupaten Kota,

Kabupaten Lampung Selatan yang mewakili letak geografis pesisir, Lampung
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Barat yang mewakili letak geografis pegunungan, Lampung Tengah yang

mewakili letak geografis dataran, dan Kabupaten Lampung Utara yang

mewakili geografis daerah pedesaan. Sehingga tempat penelitian ini ada di 5

MAN di Provinsi Lampung sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.2. Tempat/Lokasi Penelitian

No Nama MAN di Provinsi Lampung Kota/Kabupaten
1 MAN 1 Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung
2 MAN 1 Lampung Selatan Kabupaten Lampung Selatan
3 MAN 1 Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat
4 MAN 1 Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah
5 MAN 2 Lampung Utara Kabupaten Lampung Utara

Sumber: Kementerian Agama Provinsi Lampung, Data MAN di Provinsi
Lampung Tahun 2015/2016

Adapun waktu penelitian yang dibutuhkan untuk penelitian ini

diperkirakan  selama kurang lebih 200 hari dengan rincian alokasi sebagai

berikut

1. Persiapan awal yakni; pengurusan izin penelitian, penyusunan desain

oprasional, dan pembuatan instrumen pengumpulan data selama 40 hari

2. Pengumpulan data penelitian selama 30 hari

3. Pelaksanaan dan pengamatan penelitian untuk mengumpulkan data

penelitiantentang pengaruh kecerdasan terhadap perilaku prososial (Studi

kasus formulasi model perilaku prososial pesertadidik MAN di Provinsi

Lampung) selama 70 hari

4. Bimbingan pengolahan data dan analisis data penelitian selama 40 hari

5. Bimbingan penyusunan laporan penelitian selama 30 hari

6. Bimbingan revisi dan pengadaan laporan selama 20 hari
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Adapun waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada semester ganjil

Tahun Pelajaran 2016/2017, tepatnya pada bulanAgustus2016- Februari 2017.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya.5 Dari konsepsi tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa

populasi totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung ataupun

mengukur, kualitatif maupun kuantitatif dari pada karakteristik tertentu

mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari

sifat-sifatnya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik yang

berada di 5 MAN Provinsi Lampung yang berjumlah 3.373 orang peserta

didik. Untuk lebih mudah memahami populasi sampel dapat dilihat pada

tabel berikut

Tabel 3.3. Populasi Penelitian
No Nama Madrasah Jumlah Peserta Didik
1 MAN 1 Kota Bandar Lampung 1201
2 MAN 1 Lampung Selatan 500
3 MAN 1 Lampung Barat 343
4 MAN 1 Lampung Tengah 921
5 MAN 2Lampung Utara 408

Sumber: Kementerian Agama Provinsi  Lampung, Data MAN di Provinsi
Lampung Tahun 2015/2016

5Op.cit, hlm. 90.
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2. Sampel

Menurut Sukardi, sebagian jumlah populasi yang dipilih untuk

sumber data disebut sampel atau cuplikan, adalah sebagian dari populasi.6

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%.7

Berdasarkan perhitungan sampel penelitian menurut Isaac dan

Michael dengan taraf kesalahan 5%, maka dari populasi 3373 orang peserta

didik diperoleh sampel sebanyak 312 orang peserta didik dengan perincian

sebagai berikut

Tabel 3.4. Sampel Penelitian

Sumber: Kementerian Agama Provinsi Lampung, Data MAN di Provinsi
Lampung Tahun 2015/2016.

6Sukardi. Metodologi Penelitian Pendidikan. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 54.
7Sugiyono, Loc-cit, hlm. 128
8Ibid, hlm. 130

No Nama MAN di Provinsi
Lampung

Populasi Perhitungan
Sampel8

Sampel

1 MAN 1 Kota Bandar
Lampung

1201 1201/3373x312=
111,091 111

2 MAN 1 Lampung Selatan 500 500/3373x312=
46,2249 46

3 MAN 1 Lampung Tengah 921 419/3373x312=
85,191 85

4 MAN 2 Lampung Utara 408 408/3373x312=
37,739 38

5 MAN 1 Lampung Barat 343 343/3373x312=
31,727 32

Jumlah 3373 312
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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.9 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 312 orang peserta

didik MAN di Provinsi Lampung.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses pencarian data primer

dan skunder yang diperlukan untuk penelitian. Teknik pengumpulan data

merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, karena data

yang telah terkumpul akan digunakan dalam penelitian ini. Dalam rangka

pengumpulan data, penelitan ini menggunakan metode sebagai berikut

1. Kuesioner (Angket)

Suharsimi Arikunto10 menyatakan bahwa “kuesioner merupakan

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk

dijawabnya”. Kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data berupa

informasi secara tertulis langsung dari responden.

Kuesioner diberikan kepada peserta didik MAN di Provinsi  Lampung

untuk memperoleh data tentang kecerdasan intelektual, kecerdasan spritual,

9Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hlm. 97
10Ibid, hlm. 112
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kecerdasan emosional terhadap perilaku prososial. Hasil jawaban dari

kuesioner tersebut kemudian diolah oleh peneliti untuk membuktikan ada

tidaknya hubungan yang positif dan signifikan antara kecerdasan intelektual,

kecerdasan spritual, kecerdasan emosional terhadap perilaku prososial, baik

secara parsial maupun secara multipel.

2. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

permasalahan yang harus diteliti. Menurut Sugiono wawancara itu terbagi

menjadi dua bagian yakni; wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur adalah digunakan sebagai teknik pengumpulan data,

bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui pasti tentang informasi

apa yang akan diperoleh, sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah

wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara

yang telah tersusun secara sestematis dan lengkap untuk pengumpulan

data.11

Wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

wawancara tidak terstruktur yang dilakukan peneliti yaitu melakukan tanya

jawab secara langsung dengan peserta didik, dewan guru, dan kepala MAN

di Provinsi Lampung mengenai data kecerdasan intelektual, spiritual,

emosional, dan perilaku prososial.

11Sugiono., Loc.cit, hlm. 194-197
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3. Observasi

Observasi adalah ”penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan

pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak

langsung.”95 Dalam pelaksanaannya observasi yang digunakan adalah

observasi nonpartisipan tidak terstruktur, yakni peneliti tidak terlibat dan

hanya sebagai pengamat independen, dan dalam melakukan pengamatan

peneliti tidak menggunakan instrument yang telah baku, tetapi hanya berupa

rambu-rambu pengamatan.12 Observasi dilakukan untuk menemukan data

melalui pengamatan secara langsung mengenai perilaku prososial peserta

didik, proses pembelajaran, dan kegiatan peserta didik MAN di Provinsi

Lampung.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data sekunder yang tersedia atau

disediakan oleh lembaga atau organisasi yang diteliti. Dalam peneltian ini

peneliti menggunakan dokumentasi untuk mengambil data tentang

kecerdasan intelektual peserta didik dari data hasil tes awal

masukpenerimaan siswa baru pada setiap MAN yang berada di Provinsi

Lampung yang dijadikan sampel penelitian. Pengambilan hasil tes yang

dilakukan sebagai data untuk mengukur kecerdasan intelektual yang sesuai

dengan indikator yang telah ditentukan. Soal tes ujian masuk MAN di

provinsi Lampung dibuat oleh tim evaluasi yang sudah di uji coba reabilitas

dan validitasnya. Dokumentasi dan interview sebagai pelengkap dari data

95Sofian Efendi dan Chris Manning, Prinsip-Prinsip Analisa Data: Metode Penelitian
Survey, (Jakarta: Tema Baru, 1999), hlm. 91

12Op.cit., hlm. 204-205
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kuesioner, adapun hasil dari dokumentasi dan interview tidak dimasukkan

dalam analisa data

E. Instrumen Penelitian

1. Bentuk Instrumen

Instrumen penelitian berbentuk kuesioner diberikan kepada peserta

didik yang berada di 5 MAN yakni MAN 1 Kota Bandar Lampung, MAN 1

Lampung Selatan, MAN 1 Lampung Tengah, MAN 2 Lampung Utara, dan

MAN 1 Lampung Barat Provinsi Lampung. Jawaban setiap item instrumen

menggunakan skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang perilaku prososial

yang mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif 13, dengan

empat alternatif jawaban yaitu: (1)selalu diberi skor 4, (2)sering diberi skor

3, (3) kadang-kadang diberi skor 2, dan (4) tidak pernah diberi skor 1.

2. Penyusunan Instrumen

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. Berikut kisi-kisi instrument kuesioner

penelitian yang sudah diuji validitas dan reabilitasnya sebagai berikut

13Ibid., hlm. 134-135
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Tabel 3.5. Kisi-kisi Kuesioner Penelitian

N
o

Variabel Indikator Nomor
Soal

Jumlah
Soal

1 Perilaku
prososial

Menolong tanpa pamrih 1, 2, 3, 4,
dan 5

5 soal

Memperhatikan kesejahtraan
orang lain

6, 7, 8, 9,
10

5 soal

Berbagi rasa 11, 12, 13,
14, 15

5 soal

jujur 16, 17,18 3 soal
Kerjasama 19, 20, 21 2 soal
Dermawan 22, 23, 24,

25
2 soal

Ikhlas 26, 27, 28,
29, 30

5 Soal

Jumlah 30 Soal
2 Kecerdasan

intelektual
Kemampuan untuk
memecahkan masalah

1, 2, 3, 4 4 soal

Intelegensi verbal 5, 6, 7 3 soal
Intelegensi praktis 8, 9, 10 3 soal

Jumlah 10 soal
2 Kecerdasan

spritual
1. Bertaqwa

 Melaksanakan Perintah
Allah dengan mengharap
ridhonya

1, 2, 3 3 soal

 Mampu menjauhi
larangannya

4, 5 2 soal

Jumlah 5 Soal
2. Memiliki kualitas sabar
 Sabar dalam menjalankan

ibadah
6, 7, 8 3 soal

 Sabar dalam meninggalkan
maksiat

9, 10 2 Soal

 Sabar dalam menerima
cobaan

11, 12 2 Soal

Jumlah 7 Soal
3. Jujur
 Jujur terhadap diri sendiri 13, 14 2 Soal
 Jujur Terhada Orang Lain 15,16 2 Soal
 Jujur Terhadap Allah 17 1 Soal

Jumlah 5 Soal
4. Memiliki empati
 Menumbuhkan hubungan 18, 19 2 Soal
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saling percaya
 menyelaraskan diri dengan

bermacam-macam orang
20 1 Soal

Jumlah 3 Soal
5. Berjiwa besar
 Mampu memaafkan

kesalahan orang lain
21, 22, 23 3 Soal

 Melupakan kesalahan orang
lain

24, 25 2 Soal

Jumlah 5 Soal
3 Kecerdasan

Emosional
1. Mengenali emosional diri
 Kesadaran Emosi 1, 2 2 soal
 Penilaian diri secara teliti 3 1 soal
 Percaya diri 4, 5 2 soal

Jumlah 5 Soal
2. Kemampuan Mengelola

emosi diri
 Mampu mengelola amarah

secara lebih baik
6, 7 2 Soal

 Mampu mengatasi stress 8, 9, 10 3 Soal

 Dapat mengurangi perasaan
kesepian dan cemas

11, 12 2 Soal

 Mengendalikan perilaku
agresif

13 1 Soal

Jumlah 7 Soal
3. Memotivasi diri sendiri

dan orang lain
 Dorongan berprestasi 14, 15 2 Soal

 Komitmen 16 1 Soal
Jumlah 3 Soal

4. Mengenali emosi orang
lain

 Mampu menerima sudut
pandang orang lain

17, 18 2 Soal

 Memiliki kepekaan terhadap
perasaan orang lain

19, 20 2 Soal

 Mampu mendengarkan
orang lain

21, 22 2 Soal

Jumlah 6 Soal

5. Membina Hubungan
Dengan Orang Lain
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 Mampu berkomunikasi
dengan baik dengan orang
lain

23,24 2 Soal

 Mudah bergaul dengan
orang lain

25, 26 2 Soal

 Senang menolong orang
lain

27, 28 2 Soal

 Senang berbagi rasa 29, 30 2 Soal

Jumlah 8 Soal

Jumlah keseluruhan item soal 95 soal

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 SPSS14 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 total15 dengan rumus Korelasi

Product Moment sebagai berikut16:

  


22 yx

xy
rxy

14 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.

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

16Sugiyono, Op. Cit.,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.17

Hasil pengujian validitas instrumen penelitian, kecerdasan

emosional, kecerdasan spiritual dan perilaku prososial peserta didik dapat

dijelaskan sebagai berikut

1) Hasil analisis validitas butir soal pada angket perilaku prososial

peserta didik, diketahui bahwa dari 35 item soal ternyata ada 5 (lima)

item soal yang tidak valid yaitu item soal nomor 5, 7, 21, 22 dan 26

dikarenakan nilai r hitung lebih kecil dari nilai r tabel , sehingga hanya 30

item soal yang dapat digunakan sebagai alat pengumpul data untuk

mengetahui tentang perilaku prososial peserta didik dalam penelitian

ini. Hasil analisis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6 (enam)

2) Hasil analisis validitas butir soal pada angket kecerdasan emosional

peserta didik, diketahui bahwa dari 32 item soal ternyata ada 2 (dua)

item soal yang tidak valid yaitu item soal nomor 14dan 18

dikarenakan nilai r hitung lebih kecil dari nilai r tabel , sehingga hanya 30

item soal yang dapat digunakan sebagai alat pengumpul data untuk

17Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurrahman, Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur
dalam Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 47
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mengetahui tentang kecerdasan emosional peserta didik dalam

penelitian ini. Hasil analisis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran

7 (tujuh)

3) Hasil analisis validitas butir soal pada angket kecerdasan spiritual

peserta didik, diketahui bahwa dari 28 item soal ternyata ada 3 (tiga)

item soal yang tidak valid yaitu item soal nomor 6, 12 dan 14

dikarenakan nilai r hitung lebih kecil dari nilai r tabel , sehingga hanya 25

item soal yang dapat digunakan sebagai alat pengumpul data untuk

mengetahui tentang kecerdasan spiritual peserta didik dalam

penelitian ini. Hasil analisis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran

8 (delapan)

Berdasarkan hasil pengujian validitas instrumen penelitian tersebut

dapat direkapitulasi sebagaimana dalam tabel berikut

Tabel 3.6. Rekapitulasi Hasil Pengujian Validitas Instrumen Penelitian

Variabel Jumlah
Item
Soal

Jumlah Item
Soal yang

Tidak Valid

Jumlah Item
Soal yang Valid

Perilaku prososial 35 5 30
Kecerdasan
intelektual

12 2 10

Kecerdasan
emosional

32 2 30

Kecerdasan spiritual 28 3 25
Total 107 12 95

Sumber: Hasil pengolahan data melalui SPSS versi 20,0
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b. Uji Coba Reliabilitas

Uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan tujuan untuk

mengetahui konsistensi dari instrument sebagai alat ukur sehingga hasil

suatu pengukuran dapat dipercaya.18 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 rumusnya19:

b

b
i r

r
r




1

2

Keterangan:

ir = reliabilitas internal seluruh instrument

br = korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua.

Akan tetapi dalam perhitungannya peneliti menggunakan alat bantu

program statistik yaitu SPSS, dengan kriteria sebagai berikut:

1) Apabila nilai r hitung lebih besar dari pada r tabel , maka  butir-butir item

pada variabel dapat digunakan sebagai alat ukur yang sah atau benar.

2) Apabila nilai r hitung lebih kecil dari pada r tabel , maka  butir-butir item

pada variabel tidak reliabel berarti tidak dapat digunakan sebagai alat

ukur yang sah atau benar.

Berikut hasil pengujian reliabilitas instrumen penelitian tentang,

kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan perilaku prososial peserta

didik pada tabel berikut

18Ibid.,hlm. 37
19Sugiyono, Op. Cit.,hlm. 185-186
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Tabel 3.7. Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen Penelitian

No Variabel r hitung
Kategori

1 Perilaku Prososial 0,948 Reliabel
2 Kecerdasan Emosional 0,947 Reliabel
3 Kecerdasan Spiritual 0,963 Reliabel

Sumber: Hasil pengolahan data melalui SPSS versi 20,0

Berdasarkan data pada tabel 3.7, diketahui bahwa seluruh

instrumen penelitian tentang, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual

dan perilaku prososial peserta didik yang diajukan dalam penelitian ini

reliabel karena nilai r hitung lebih besar dari pada r tabel , sehingga butir-butir

item pada variabel, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan

perilaku prososial peserta didik reliabel dan dapat digunakan sebagai alat

ukur yang sah atau benar dalam menghasilkan informasi mengenai

variabel, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan perilaku

prososialpeserta didikMAN di Provinsi Lampung dalam penelitian ini.

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara yang akan diuji kebenarannya.

Untuk itu hipotesis dalam penelitian ini adalah;

1. Ada pengaruh kecerdasan intelektual terhadap perilaku prososial peserta

didik MAN di Provinsi Lampung

2. Ada pengaruh kecerdasan spiritual terhadap perilaku prososial peserta didik

MAN di Provinsi Lampung

3. Ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap perilaku prososial peserta

didik MAN di Provinsi Lampung
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4. Ada pengaruh kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional secara

bersama-sama terhadap peserta didik MAN di Provinsi Lampung

G. Teknik Analisa 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 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 Apabila melakukan analisis normalitas data

dengan menggunakan Chi Kuadrat.

Berikut langkah-langkahnya: 1) merangkum data seluruh variabel

yang akan diuji normalitasnya, 2) menentukan jumlah kelas interval, 3)

menentukan panjang kelas interval yaitu (data terbesar–data terkecil)

dibagi dengan jumlah kelas interval, 4) menyusun ke dalam table

distribusi frekuensi, 5) menghitung frekuensi yang diharapkan  hf

dengan cara mengalikan persentase luas tiap bidang kurva normal dengan

jumlah anggota sampel, 6) memasukkan harga-harga frekuensi yang

diharapkan ke dalam tabel kolom sekaligus menghitung harga-harga

20Ibid., hlm. 241
21Ibid., hlm. 241
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 ho ff  dan
 

fh

ff ho
2

dan menjumlahkannya. Harga
 

fh

ff ho
2

adalah merupakan harga Chi Kuadrat  2
h hitung., 7) Membandingkan

harga Chi Kuadrat hitung dengan Chi Kuadrat Tabel. Bila harga Chi

Kuadrat hitung lebih kecil atau sama dengan harga Chi Kuadrat tabel

 22
th   , maka distribusi data dinyatakan normal, dan bila lebih besar

(>) dinyatakan tidak normal.22

Dalam pengujian normalitas data, peneliti menggunakan aplikasi

program SPSS dengan kriteria uji, apabila nilai r (probability

value/critical value) lebih kecil atau sama dengan (=) dari tingkat  yang

ditentukan maka Ho ditolak, artinya variabel yang diuji mengikuti

distribusi normal.23 Berikut hasil pengujian normalitas data penelitian

yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8. Hasil Uji Normalitas Data Penelitian

Variabel Kolmogorov-Smirnova

Statistic df Sig.
Perilaku Prososial ,041 312 ,200*

Kecerdasan Spiritual ,049 312 ,073
Kecerdasan Emosional ,047 312 ,091
Kecerdasan Intelektual ,049 312 ,064
Sumber: Hasil pengolahan data melalui SPSS versi 20,0

Berdasarkan data pada tabel 3.8, diperoleh diperoleh nilai r hitung

variabel kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan

spiritual dan perilaku prososial peserta didiklebih besar dari pada tingkat

22Ibid.,hlm. 243
23 Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurahman, Op. Cit., hlm. 83
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 yang digunakan (0.05). Artinya data pada variabel kecerdasan

intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan perilaku

prososial peserta didik berdistribusi normal dan dapat digunakan untuk

menguji hipotesis tentang hubungan antar variabel.

b. Pengujian Linieritas Data

Uji linieritas bertujuan untuk menguji apakah keterkaitan antara

dua variabel yang bersifat linier. Perhitungan linieritas digunakan untuk

mengetahui prediktor data peubah bebas berhubungan secara linier atau

tidak dengan peubah terikat. Uji linieritas dilakukan dengan menggunakan

analisis variansi terhadap garis regresi yang nantinya akan diperoleh

harga.24

Jika nilai signifikan pada deviation from linearity pada uji

linieritas lebih kecil dari <0,05 maka hubungan antara dua variabel tidak

linier, dan jika signifikan pada >0,05 maka hubungan antara dua variabel

dinyatakan linier.25 Berikut hasil pengujian linieritas data penelitian

yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9. Hasil Uji Linieritas Data Penelitian

ANOVA Table
Sum of
Squares

df Mean
Square

F Sig.

kecerdasan
spiritual *
perilaku
prososial

Between
Groups

(Combine) 5793.834 38 152.469 4.807 .000
Linearity 4284.114 1 4284.114 135.059 .000
Deviation
from
Linearity

1509.721 37 40.803 1.286 .134

Within Groups 8659.675 273 31.720

24Ibid., hlm. 83
25 Duwi Priyatno, Belajar Alat Analisis Data dan Cara Pengolahannya dengan SPSS,

(Yogyakarta: Gava Media,2016)., hlm. 109
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Total 14453.510 311

kecerdasan
emosional *
perilaku
prososial

Between
Groups

(Combine) 15200.756 38 400.020 4.124 .000
Linearity 12604.539 1 12604.539 129.962 .000
Deviation
from
Linearity

2596.217 37 70.168 .723 .883

Within Groups 26477.369 273 96.987
Total 41678.125 311

kecerdasan
intelektual *
perilaku
prososial

Between
Groups

(Combined) 4893.212 38 128.769 4.390 .000
Linearity 2953.128 1 2953.128 100.671 .000
Deviation
from
Linearity

1940.084 37 52.435 1.787 .005

Within Groups 8008.333 273 29.335

Total 12901.545 311
Sumber: Hasil pengolahan data melalui SPSS versi 20,0

Berdasarkan data pada tabel 3.9, diketahui bahwa nilai signifikan

pada deviation from linearity pada uji linieritas variabel spiritual dan

kecerdasan emosional dengan perilaku prososial peserta didik lebih lebih

besar dari tingkat  (alfa) yang digunakan yaitu 0,05, maka hubungan

antara dua variabel dinyatakan linier. Dengan demikian dapat

diterjemahkan bahwa skor-skor pada variabel kecerdasan intelektual,

emosional dan kecerdasan spiritual dengan perilaku prososial peserta

didik (variabel X atas variabel Y) berpola linier.

Sedangkan nilai signifikan pada deviation from linearity pada uji

linieritas variabel kecerdasan intelektual dengan perilaku prososial

peserta didik lebih lebih kecil dari tingkat  (alfa) yang digunakan yaitu

0,05, maka hubungan antara dua variabel dinyatakan tidak linier.
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2.  Pengujian Hipotesis

a. Uji Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier regresi sederhana digunakan untuk menguji

hipotesis 1, 2, 4, dan 5. Analisis linier regresi sederhana digunakan untuk

menelaah pengaruh antara dua variabel.26 Persamaan matematisnya

adalah:  XbaY ˆ . Koefisien a dan b dihitung dengan rumus27:

  
  

 





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.28

b. Uji Regresi Ganda

Pengujian hipotesis 4, dan 5 digunakan analisis statistik regresi

ganda. 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

26Ibid.,hlm. 188
27Ibid., hlm. 188
28Ibid.,hlm. 198
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2

XXn

XYXXY
a
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variabel bebas terhadap satu variabel terikat.29 Persamaan regresinya

adalah30:

....ˆ
2211  XbXbaY

Rumus dalam penyelesaian persamaan matematis di atas adalah

sebagai berikut:

     
    221

2
2

2
1

2211
2
2

1








xxxx

yxxxyxx
b

     
    221

2
2

2
1

1212
2

1
2








xxxx

yxxxyxx
b

Untuk menguji keberartian persamaan regresi, maka digunakan rumus:

1/)(

/)(




knSJK

kregJK
F

Selanjutnya persamaan regresi ganda yang telah diperoleh melalui

aplikasi program tersebut kemudian akan diuji signifikannya dengan

mengaplikasikan program SPSS 17.0 pula. 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.31

29Ibid.,hlm. 198
30 S. Margono, Op.cit., hlm. 227
31Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurahman, Op.cit.,hlm. 210


