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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan cara

mengumpulkan data melalui instrumen penelitian, dan menyebarkan

kuesioner/angket kepada pegawai tata usaha yang hasilnya kemudian diolah

melalui program SPSS untuk mengetahui pengaruh antar variabel yang ada.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif

melalui penelitian sebab akibat. Metode tersebut digunakan untuk menjelaskan

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat pada penelitian ini. Penelitian

kuantitatif mementingkan adanya variabel-variabel sebagai obyek penelitian. Pada

halaman berikut ini digambarkan model pengaruh antara Variabel Eksogen

dengan Variabel Endogen sehingga dapat dipahami dengan mudah dan jelas.

Metode analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau

generalisasi66

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 1 Bondoala. Adapun waktu

pelaksanaan penelitian ini selama 2 (dua) bulan, dimulai dari bulan Juni sampai

Juli 2017.

66 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: CV Alfabeta,
2009), hal. 147
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C. Variabel Penelitian

1. Variabel Budaya Sekolah Atau Variabel Independent (X)

Budaya sekolah sebenarnya dapat dikembangkan terus-menerus kearah

yang lebih positif. aspek-aspek mengenai budaya utama (core culture) yang

direkomendasikan untuk dikembangkan sekolah yaitu sebagai berikut:

a. Budaya jujur

Adalah budaya yang menekankan pada aspek-aspek kejujuran pada

masyarakat dan teman-teman.

b. Budaya saling percaya

Adalah budaya yang mengkondisikan para siswa dan warga sekolah untuk

saling mempercayai orang lain.

c. Budaya kerja sama

Adalah budaya yang membuat orang-orang saling membantu dalam

berbagai hal untuk mencapai tujuan.

d. Budaya membaca

Adalah budaya yang membuat seseorang menjadi gemar membaca.

e. Budaya disiplin dan efisien

Adalah budaya taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercayai termasuk

melakukan pekerjaan tertentu yang menjad tanggung jawabnya.

f. Budaya bersih

Adalah budaya yang mengajarkan tentang bagaimana menjaga kebersihan

baik badan maupun lingkungan.

g. Budaya berprestasi
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Budaya yang menciptakan kondisi yang kompetitif untuk memacu prestasi

siswa.

h. Budaya memberi penghargaan dan menegur

Adalah budaya yang memberikan respon dengan menyapa  pada setiap

orang yang ditemui67.

2. Variabel kecerdasan spiritual Variabel Dependent (Y)

Kecerdasan spiritual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Menurut

Zohar dan Marshal tanda-tanda dari Kecerdasan Spiritual (SQ) yang telah

berkembang dengan baik adalah sebagai berikut:

a. Kemampuan Bersikap Fleksibel, yaitu kemampuan seseorang untuk

bersikap adaptif secara spontan dan aktif, serta memiliki

pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan disaat mengalami

dilematis.

b. Tingkat Kesadaran Diri yang Tinggi, yaitu kemampuan seseorang untuk

merenungkan apa yang dianggap bernilai, serta berusaha memperhatikan

apa segala macam peristiwa dan kejadian dengan berpegang pada

keyakinanya.

c. Kemampuan  untuk  Menghadapi  dan  Memanfaatkan  Penderitaan, yaitu

kemampuan seseorang untuk menghadapi penderitaan yang dialami serta

menjadikan penderitaan tersebut sebagai sesuatu yang menjadikannya

lebih bijaksana sehingga, permasalahan atau penderitaan tersebut bisa

dijadikan pelajaran dan motivasi untuk kehidupan yang lebih baik

67 Direktorat Pendidikan Menengah Umum Depdiknas, Pedoman Pengembangan Kultur
Sekolah. Depdiknas. Jakarta: 2003
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dimasa depan.

d. Kemampuan Untuk Menghadapi dan Melampaui Rasa Sakit, Yaitu

kemampuan ketika seseorang mengalami sakit, dia akan menyadari

keterbatasan dirinya dan menjadi lebih dekat dengan tuhan dan yakin

bahwa hanya tuhan yang akan memberikan kesembuhan.

e. Kualitas Hidup yang Diilhami Oleh Visi dan Nilai-Nilai, yaitu

kemampuan seseorang untuk berusaha agar  hidupnya didasarkan pada

tujuan yang pasti dan berpegang teguh pada nilai-nilai yang diyakini untuk

mencapai tujuan tersebut.

f. Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu,yaitu

kesadaran untuk menghindari atau melakukan hal-hal yang dianggap

merugikan bagi diri sendiri atau orang lain.

g. Berpikir Secara  Holistik,yaitu kemampuan seseorang untuk  dapat

melihat dan memahami hikmah dari keterkaitan peristiwa-peristiwa yang

terjadi.

h. Kecenderungan untuk Bertanya Mengapa dan Bagaimana Untuk

Mencari Jawaban-Jawaban yang Mendasar,

i. Menjadi Pribadi Yang Mandiri, yaitu kemampuan seseorang untuk

melakukan segala sesuatu dengan tidak bergantung pada orang lain.

Bertanggung jawab untuk membawakan visi dan nilai yang lebih

tinggi kepada orang lain, dengan kata lain ia mampu memeberi inspirasi
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kepada orang lain68

D. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X dan XI SMA N 1

Bondoala. Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 278 orang

siswa. Teknik sampel yang digunakan adalah acak sederhana (simple random

sampling) digunakan dengan asumsi bahwa populasi memilki karakteristik yang

sama (homogen).69

Penetapan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin

dengan tingkat kesalahan (presisi) 5% atau tingkat kepercayaan mencapai 95%.70

Rumus Penentuan Jumlah Sampel Metode Slovin dengan tingkat

kesalahan 5% sebagai berikut:

 21 Ne

N
n




n = Number of samples (jumlah sampel)
N = Total population (jumlah seluruh anggota populasi)
e = Error tolerance (toleransi terjadinya galat; taraf signifikansi)

Maka besarnya sampel menurut rumus Slovin ini akan menjadi:

 21 Ne

N
n




 2)05,0(2781

278


n = 164

68 Toto Tasmara, Kecerdasan Ruhaniah (Transendental Intelegence), Gema Insani Press.
Jakarata: 2003. Hal 14,

69 S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 118.
70 Ibid
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Pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara acak sederhana (simple

random sampling), dimana setiap anggota populasi diberi kesempatan yang sama

untuk menjadi sampel penelitian. Dilakukan teknik acak atau random, karena

dalam pengambilan sampelnya dilakukan dengan mencampur subyek-subyek

yang ada dalam populasi tersebut sehingga semua subyek dianggap mempunyai

hak yang sama untuk memperoleh kesempatan untuk dipilih menjadi sampel.

Berdasarkan tabel yang disajikan, bila jumlah populasi 278 maka sampelnya

berjumlah 164 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan tekhnik Quisioner

(Angket), yaitu tehnik pengumpulan data dengan menggunakan angket yang

memuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden yang

dipilih sebagai sampel, dengan menggunakan skala likert.

Skala Likert digunakan dalam penelitian untuk mengukur sikap, pendapat,

dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang kajadian atau gejala sosial,

setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang

diungkapkan dengan kata-kata atau opsi pilihan pernyataan positif dan pernyataan

negatif dengan konstribusi pilihan a. Sangat setuju, b. Setuju, c, Netral, dan d.

Tidak setuju.71

Kontribusi yang akan dimodifikasi sesuai bentuk pernyataan sebagai

berikut:

71 Riduwan dan Akdon, Rumus dan Data Dalam Analisis Statistika (Bandung: Alfabeta,
2008), h. 16.
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Tabel 1.
Opsi pernyataan Skala Likert yang telah dimodifikasi

Pernyataan ( + ) Skor Nilai Pernyataan ( - ) Skor Nilai
Selalu 5 Selalu 1
Sering 4 Sering 2
Kadang-Kadang 3 Kadang-Kadang 3
Pernah 2 Pernah 4
Tidak Pernah 1 Tidak Pernah 5

F. Kisi-kisi Instrumen

Sebagai pedoman penyusunan instrument penelitian, maka variabel

penelitian dikembangkan menjadi beberapa indikator yang dijadikan tolak ukur

variabel penelitian dan dalam menentukan pengaruh antara variabel keaktifan

berSekolah dengan motivasi belajar. Adapun kisi-kisi instrumen penelitian yang

berjudul pengaruh budaya Sekolah terhadap kecerdasan spiritual siswa di SMA N

1 Bondoala dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.
Kisi-kisi instrument penelitian

Variabel Indikator No. Angket

Budaya Sekolah
(Variable x)

Budaya jujur
+1,+2, +3, +4,+5

Budaya saling percaya
+6,+7,+8,+9,+10

Budaya kerja sama
+11,+12,+13,+14,+1
5

Budaya membaca
+16,+17,+18,+19,
+20,+21.

Budaya disiplin dan efisien
+22,+23,+24,+25

Budaya bersih
+26,+27+28,+29
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Budaya berprestasi
+30,+31,+32

Budaya memberi penghargaan dan
menegur

+33,+34,+35

Kecerdasan
Spiritual

(variable Y)

Kemampuan Bersikap Fleksibel
+1,+2,+3

Tingkat Kesadaran Diri yang Tinggi -4,+5

Kemampuan  untuk  Menghadapi dan
Memanfaatkan  Penderitaan

+6,+7

Kemampuan Untuk Menghadapi dan
Melampaui Rasa Sakit

+8,+9

Kualitas Hidup yang Diilhami
Oleh Visi dan Nilai-Nilai

+10

Keengganan untuk menyebabkan
kerugian yang tidak perlu

+11

Berpikir Secara Holistik
+12

Kecenderungan untuk Bertanya
+13

Menjadi Pribadi Yang Mandiri
+14, +15

G. Validitas dan Realibilitas Instrumen

1. Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan

atau kesahihan sesuatu instrument.72 Instrumen dikatakan valid apabila mampu

mengukur apa yang diinginkan, apabila dapat mengungkapkan data variabel yang

diteliti secara tepat. Dalam penelitian ini validitas yang digunakan adalah validitas

internal, yakni validitas yang dicapai apabila terdapat kesesuaian antara bagian-

72 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D CV Alfabeta, Bandung:
2009. hal. 144
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bagian instrumen secara keseluruhan.73 Dalam pengujian validitas internal dapat

digunakan dua cara yaitu analisa faktor dan analisa butir soal.

Dalam penelitian ini digunakan analisa butir untuk menguji validitas setiap

butir, maka skor-skor yang ada pada tiap butir dikorelasikan dengan skor total.

Sedangkan rumus yang digunakan adalah korelasi product moment oleh Pearson

sebagai berikut :

= ∑ − (∑ )( ∑ )∑ − ∑ ∑ − ∑
Keterangan:

rxy: Koefisien korelasi antara variabel X dan Y
N: Jumlah subjek
∑X: Jumlah skor item
∑Y: Jumlah skor total.74

Kemudian hasil rxy hitung dikonsultasikan dengan harga kritik r tabel t

dengan taraf signifikaaan 5%. Jika didapatkan harga rxy hitung lebih besar dari r

tabel maka butir instrumen dapat dikatakan valid.

Hasil uji validitas instrumen dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Hasil uji validitas pada variabel budaya Sekolah menunjukan bahwa dari

40 butir instrumen yang diujicobakan terdapat 35 butir yang valid dan 5

butir dinyatakan gugur.

b. Hasil uji validitas pada variabel kecerdasan spiritual menunjukan bahwa

dari 20 instrumen yang diujicobakan terdapat 15 butir yang valid dan 5

butir yang dinyatakan gugur.

73Ibid. , hal. 147
74Ibid. , hal. 146
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Dengan demikian, tersisa 35 butir instrumen untuk variabel budaya

Sekolah dan 15 butir untuk variabel kecerdasan spiritual. Dalam hal ini penulis

tidak menyusun ulang instrumen penelitian karena butir instrumen yang

digugurkan masih dapat diwakili oleh butir instrumen lainnya dalam indikator

yang sama.

2. Realibilitas

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen

sudah baik.75. Untuk mengetahui reliabilitas instrumen dilakukan dengan rumus

alpha, karena instrumen dalam penelitian berbentuk angket dan skornya berupa

rentangan antara 1- 4 dan uji validitas menggunakan item total. Dalam pengujian

ini untuk menguji reliabel tidaknya instrumen digunakan rumus alpha :

∑
Keterangan :

r
11

= Reliabilitas Instrumen

k = Banyaknya butir pertanyaan

Σσ
b

2
= Jumlah varians butir

σ
2

1
= Varians total.76

Untuk memperoleh varian butir dicari terlebih dahulu setiap butir,

kemudian dijumlahkan. Rumus yang digunakan untuk mencari varians adalah

= ∑ − ∑
75 Ibid. , hal. 154
76 Ibid. , hal. 171
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Keterangan :
ợ = Varians tiap butir
x = Jumlah skor
N = Jumlah responden.77

Selanjutnya hasil uji reliabilitas angket penelitian dikonsultasikan dengan

harga r product moment pada taraf sifnifikan 5%. Jika harga r
11

> r tabel maka

instrumen dapat dikatakan reliabel.

Dalam penelitian ini uji realibilitas dilakukan dengan menggunakan SPSS

dan ditemukan hasil sebagai berikut :

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

,767 35

Berdasarkan hasil uji reliabilitas angket diperoleh r
11

= 0,767 > r tabel =

0,148 untuk N = 35 taraf signifikasi 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa

angket tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk pengambilan data penelitian.

H. Tehnik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis data merupakan proses akhir dari penelitian yang dilakukan,

Prosedur pengolahan data idealnya tidak kaku dan senantiasa dikembangkan

sesuai kebutuhan dan sasaran penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini

diolah dengan analisis statistic deskriptif. Adapun tehnik analisa data yang penulis

77Ibid, hal. , 172
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gunakan ialah statistic deskriptif yaitu menampilkan data berupa angka-angka

kemudian mendeskripsikannya dan ditarik kesimpulan.78

Untuk mendeskripsikan hasil perolehan angket pada tiap indicator

penelitian penulis membuat kategori penilain dengan cara menghitung interval

sebagai berikut :

ἱ =

keterangan :
ἱ : Interval
bkt : Batas kelas tertinggi
bkr : Batas kelas terendah
k : Jumlah kelas

Maka dengan rumus diatas maka dilakukan perhitungan sebagai berikut :

ἱ = = 0.8

Berdasarkan hasil perhitungan interval di atas, dibuat kategori penilain

dengan rentang skali 0.8

Tabel 3
Interval rata-rata skor jawaban

No Interval Kategori
1 4.20 - 5.00 Sangat Baik
2 3.40 - 4.19 Baik
3 2.60 - 3.39 Cukup Baik
4 1.80 - 2.59 Kurang Baik
5 1.00 - 1.79 Tidak Baik

78Firdayani, “Analisis Data Statistik Deskriptif”, (Online), http://penalaran-unm. org/artikel/
penelitian/ 381-analisis- data- statistik- deskriptif .html (Diakses tanggal 31 maret 2016) 2016.
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Selanjutnya untuk mengukur keseluruhan angket dilakukan analisis

statistic deskriptif untuk memperoleh nilai frekuensi atas jawaban responden

terhadap angket dengan menggunakan rumus := %
Keterangan :

P = Persentase sub variabel
n = Nilai yang diperoleh
N = Jumlah seluruh nilai.79

Dengan demikian langkah-langkah diatas, dapat dibuat kelas kategori

untuk variabel sebagai berikut :

a. Variabel budaya sekolah (variabel X)

Skor tertinggi = 164 x 5 x 35 = 28700

Skor terendah = 164 x 1 x 35 = 5740

Interval kelas = = 4590

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui lebar intervar

dengan skala 4590. Klasifikasi kategori variabel Budaya Sekolah dapat dilihat

dalam table berikut:

Table 4
Kategori variabel Budaya Sekolah (X)

No Interval Persentase Kategori
1 24108 - 28700 84 - 100 Sangat Baik
2 19516 - 24108 68 - 84 Baik
3 14924 - 19516 52 - 68 Cukup Baik
4 10332 - 14924 36 - 52 Kurang Baik
5 5740 - 10332 20 - 36 Tidak Baik

79Woro Widayanti, Pengaruh minat menjadi Guru Terhadap Prestasi Belajar Kuliah
Akuntansi pada Mahasiswa Prodi Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi Universitas Negeri
Semarang (Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Ekonomi) 2009, hal. 42
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Tabel diatas bertujuan, mendeskripsikan perolehan nilai keseluruhan

angket budaya sekolah untuk mengetahui budaya sekolah di SMA N 1 Bondoala

dapat di kategorikan sangat tinggi, tinggi,sedang, rendah atau sangat rendah.

b. Variabel Kecerdasan spiritual (Y)

Skor tertinggi = 164 x 5 x 15 = 12300

Skor terendah = 164 x 1 x 15 = 2460

Interval kelas = = 1968

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui lebar intervar

dengan skala 1968. Klasifikasi kategori variabel Kecerdasan Spiritual dapat

dilihat dalam table berikut:

Tabel 5
Kategori variabel Kecerdasan Spiritual (Y)

No Interval Persentase Kategori
1 10332 12300 84 100 Sangat Baik

2 8364 10332 68 84 Baik

3 6395 8364 52 68 Cukup Baik

4 4428 6396 36 52 Kurang Baik

5 2460 4428 20 36 Tidak Baik

Tabel diatas bertujuan, mendeskripsikan perolehan nilai keseluruhan

angket kecerdasan spiritual untuk mengetahui kecerdasan spiritual di SMA N 1

Bondoala dapat di kategorikan sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah atau sangat

rendah.

2. Uji Persyaratan Analisis

Persyaratan analisis yang harus terpenuhi dalam penelitian ini adalah

persyaratan uji regresi linear sederhana meliputi uji normalitas dan uji leneritas.
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a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui distribusi sebaran data hasil

penelitian. Pengujian normalitas diperlukan karena sala satu asumsi yang harus

dipenuhi dalam melakukan uji regresi linear adalah data berdistribusi normal. Uji

normalitas dalam penelitian ini menggunakan kolmogorov-smirnov. Criteria

pengujian adalah sebagai berikut :

- Jika nilai sig lebih besar dari 0,05 maka berarti data berdistribusi normal

- Jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka berarti data berdistribusi tidak

normal.

b. Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah data budaya sekolah dan

kecerdasan spiritual siswa secara signifikan mempunyai hubungan yang linear.

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan uji regresi linear

sederhana adalah data kedua variabel mempunyai hubungan yang linear. Criteria

pengujian adalah sebagai berikut :

- Jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka kedua variabel mempunyai

hubungan linear

- Jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka kedua variabel tidak mempunyai

hubungan linear.

3. Hipotesis (Uji T)

Demikian pula untuk menguji hipotesis yang ada, yang merupakan uji

signifikan dapat diuji dengan menggunakan rumus t test sebagai berikut:
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= √ −√ −
Keterangan:

t: Nilai signifikan
n: Jumlah sampel
r: Nilai koefisien korelasi.

Hasil perhitungan statistic tersebut digunakan untuk menguji kebenaran

hipotesis statistic, sedangkan pengujian t-tes dalam table. Apabila t-hitung ≤ t-

tabel, tetapi dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh budaya Sekolah

dengan kecerdasan spiritual, sedangkan apabila t-hitung ≥ t-tabel, berarti dapat

dikatakan bahwa terdapat pengaruh budaya Sekolah dengan kecerdasan spiritual.


