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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 
 

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, karena data penelitian 

berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.1 Jenis penelitian kuantitatif, 

yaitu suatu proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data yang berupa 

angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.2 

Pembahasan hasil penelitian ini akan diuraikan dengan dua pendekatan 

analisis yaitu: Pertama, analisis statistik deskriptif maksudnya adalah pengolahan 

data berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan secara objektif yang 

dituangkan dalam tabel distribusi frekuensi. Kedua, analisis statistik inferensial 

dimana data yang berupa angka-angka ditabulasikan dalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi maksudnya adalah pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan 

menggunakan statistik inferensial yaitu korelasi product moment. 

Penelitian ini bersifat korelasional karena penelitian ini berusaha untuk 

menyelidiki  korelasi antara dua variabel yaitu variabel kegiatan Jum’at IMTAQ 

sebagai variabel bebas (X) dan akhlak peserta didik sebagai variabel terikat (Y). 

                                                           

   1Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2008), 
h. 7. 

2Andi Hakim Nasution, Panduan Berpikir Penelitian Secara  Ilmiah Bagi Remaja, (Jakarta: 
PT. Grafindo, 2002),  h. 1. 



36 

 

 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian:  

Penelitian ini dilaksanakan di SMKN 3 Kendari, di tempat inilah peneliti 

menemukan permasalahan yang sesuai dengan variabel penelitian yang peneliti 

lakukan. 

2. Waktu Penelitian:  

` Penelitian ini berlangsung sekitar tiga bulan, terhitung sejak bulan Maret 

sampai dengan bulan Mei 2017 atau sejak proposal diseminarkan sampai pada 

penyusunan laporan hasil penelitian (skripsi). 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.3 Adapun populasi dalam penelitian 

ini adalah peserta didik SMKN 3 Kendari kelas X dan kelas XI dengan jumlah 

populasi 443 peserta didik dan ini tidak mungkin dijadikan semua obyek penelitian 

karena keterbatasan waktu dan biaya, untuk itu diperlukan sampel. Adapun alasan 

peneliti memilih populasi tersebut adalah karena peserta didik kelas X dan XI telah 

mengikuti kegiatan tersebut dan ini sesuai dengan variabel yang peneliti akan 

lakukan. Sedangkan untuk kelas XII, peneliti tidak mengambilnya sebagai populasi 

karena khawatir akan mengganggu proses belajar peserta didik dalam menghadapi 

ujian nasional yang akan  datang. 
                                                           

3Idem, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: Al-fabeta, 2015), h.119. 
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2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.4 Untuk itu sampel-sampel yang diambil dari populasi harus betul-

betul refresentatif (mewakili). Dalam penelitian, peneliti mengambil pendapat 

Suharsimi  Arikunto yaitu: 

Dalam pengambilan sampel apabila sampelnya kurang dari 100 lebih baik 
diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 
Selanjutnya, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10% sampai 
15% atau 20% sampai 25% atau lebih5. 
 

Rumus yang digunakan untuk pengambilan sampel menurut Suharsimi 

Arikunto adalah :6 

 n = e x N 
 

Keterangan : 

n = besar sampel 

N = besar populasi 

Setelah diketahui rumus yang akan digunakan dalam penentuan sampel, maka 

peneliti dapat menentukan besar sampel dengan rumus tersebut :   

Diketahui : 

N= 443 

e = 10%  

n = ….?  

n = 10% x 443 = 44,3 

                                                           

4Ibid.,. h.120. 
5Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), h. 120. 
6Idem., Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Praktek  (Jakarta : Rhineka Cipta, Edisi 

Revisi 2010), h. 112. 



38 

 

 

 

Setelah diketahui besar sampel maka dapat ditentukan berapa besar ukuran 

sampel dari tiap-tiap kelas yang menjadi objek penelitian yang terdiri dari tiap-tiap 

kelas X dan XI. Alasan peneliti menggunakan 10% pada penentuan ukuran jumlah 

sampel karena: 

a) Jumlah peserta didik 443 tidak mungkin diambil semua menjadi sampel. 

b) Agar semua kelas terwakili menjadi sampel. 

Pengambilan jumlah sampel dengan mengikuti teknik sampling. Teknik 

sampling adalah teknik pengambilan sampel.7 Adapun teknik pengambilan sampel, 

dengan menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. Alasan 

menggunakan teknik ini karena yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu 

peserta didik kelas X yang terbagi 10 kelas dan kelas XI yang terbagi 11 kelas. Agar 

semua kelas dapat terwakili, maka sampel diambil dari masing-masing kelas dengan 

proporsi sama. Prosedur pengambilan sampel adalah dengan cara undian. Alasan 

menggunakan undian adalah bagi peneliti cukup sederhana dan memungkinkan 

ketidak adilan dapat dihindari.  

Tabel. 3.1  
Populasi dan sampel penelitian 

NO KELAS X POPULASI 
SAMPEL 

Sampel Jum. Kelas 

1. PK. Tata Busana 83 8 3 

2. PK. Tata Boga 56 6 3 

3. PK. Tata Kecantikan 23 2 1 
4. PK. Akamodas. Perhotelan 72 7 3 

JUMLAH 234 23 10 

                                                           

7Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi …. (Bandung: alfabeta, 2015), h.121. 
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No. KELAS XI POPULASI 
SAMPEL 

Sampel Jum. Kelas 

1. PK. Tata Busana  65 7 3 
2. PK. Tata Boga  51 5 3 
3. PK. Tata Kecantikan  29 3 2 
4. PK. Akamodas. Perhotelan  63 6 3 

JUMLAH 209 21 11 

TOTAL 
234 +209 

= 443 Populasi 
23+21 

= 44 Sampel 
10+11 

= 21 Kelas 
 

Berhubungan jumlah subjeknya lebih dari 100 yaitu 443 peserta didik yang 

diperoleh dari kelas X berjumlah 234 orang dan kelas XI berjumlah 209 orang, maka 

sampel yang diambil adalah 10%, dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian 

ini sebanyak 44 responden yang diperoleh dari kelas X berjumlah 23 orang dan kelas 

XI berjumlah 21 orang. 

D. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kuantitatif, instrumen penelitian akan digunakan untuk 

melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat, 

maka setiap instrumen harus mempunyai skala. Dengan skala pengukuran ini, maka 

nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk 

angka, sehingga akan lebih akurat, efisien dan komunikatif.8  

Setiap item instrumen menggunakan skala Likert yang mempunyai gradasi 

dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata, antara lain:9 

 

 

                                                           

8Ibid., h. 135-136. 
9ibid., 
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Positif : 

a. Sangat setuju    a. Selalu 

b. Setuju     b. Sering 

c. Ragu-ragu    c. Kadang-kadang 

d. Tidak setuju    d. Tidak pernah 

e. Sangat tidak setuju 

Negatif : 

a. Sangat positif    a. Sangat baik 

b. Positif     b. Baik 

c. Negatif    c. Tidak baik 

d. Sangat negatif    d. Sangat tidak baik 

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor 

sebagai berikut: 

Tabel. 3.2   
Skor Jawaban 

Jawaban Skor 
Sangat setuju / selalu / sangat positif 5 
Setuju / sering / positif 4 
Ragu-ragu / kadang-kadang / netral 3 
Tidak setuju / hampir tidak pernah / negatif 2 
Sangat tidak setuju / tidak pernah 1 

 

Instrumen penelitian yang menggunakan skala likert dapat dibuat dalam 

bentuk checklist ataupun pilihan ganda. 
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Kisi-kisi Instrumen Penelitian 
 

Tabel. 3.3 
Kegiatan Jum’at IMTAQ (Iman dan Taqwa) 

Variabel 
Penelitian 

Subvariabel 
Penelitian Indikator Penelitian Jmlh 

soal + - 

Kegiatan 
Jum’at 
Imtaq 
(Iman 
dan 

Taqwa) 
(X) 

 
 

1. Intensitas 
kehadiran 

1. Hadir tepat waktu saat 
pelaksanaan kegiatan 
Jum’at IMTAQ 

2. Aktif dan serius mengikuti 
kegiatan Jum’at IMTAQ  

7 

1,2, 
 
 

3,4,5,6,7, 

 

 
 
 

2. Tadarrus 
Al-Qur’an 

1. Lancar dalam melafalkan 
ayat-ayat Al-Qur’an 

2. Penyebutan Makhraj 
dengan  benar. 

3. Memahami Tajwid dengar 
benar 

4. Melafalkan kalimat 
thoyyibah (Tasbih, 
Tahmid, Tahlil) 

8 

8,9,10, 
 

11,12, 
 

13,14, 
 

15 

 

 
3. Infaq 2000 

1. Ikhlas dalam 
mengeluarkan infaq  

2. Lancar/Tepat waktu dalam 
mengeluarkan infaq 

2 
16, 

 
17, 

 

 
4. Ceramah 

Agama 

1. Materi tentang faedah 
shalat  bagi yang 
melaksanakan 

2. Materi tentang Akhlak 
/pergaulan remaja masa 
kini. 

3 

18, 19, 
 
 

20 

 

 

 
Jumlah 

20 
soal 

20 0 
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Tabel. 3.4   
Akhlak Peserta Didik  di SMKN 3 Kendari 

Variabel 
Penelitian 

Subvariabel 
Penelitian 

Indikator 
Penelitian 

Jmlh 
Soal + - 

Akhlak 
Peserta 
Didik Di 
SMKN 3 
Kendari 

(Y) 

1. Akhlak 
kepada 
Allah SWT 

1. Taat terhadap perintah Allah 
2. Husnudzan kepada Allah 
3. Bersyukur atas kepada-Nya  
4. Istigfar kepada Allah 

5 Soal 

1,2, 
3, 
4, 
5 

 
- 

2. Akhlak 
kepada diri 
sendiri 

1. Memperhatikan 
performance 

2. Bersabar mencapai sukses 
3. Disiplin waktu/tugas 
4. Muhasabah diri setiap saat 

5 soal 

6,7, 
8, 
9, 
10 

 
- 

3. Akhlak 
kepada 
sesama 
manusia 

1. Mempererat silaturrahmi  
2. Taat terhadap tata tertib 

sekolah 
3. Sopan santun dalam 

berbicara dan tindakan 
4. Bersikap toleransi antar 

sesame 

 4 soal  

11, 
12, 

 
13, 

 
14 

- 

4. Akhlak 
kepada Al-
Qur’an 

1. Sopan terhadap Al-Qur’an 
2. Bersuci saat membaca/ 

menyentuh Al-Qur’an 
3. Membaca, memahami Al-

Qur’an 

4 Soal 

15,16, 
17 
 

18, 
 

 
- 

5. Akhlak 
kepada 
lingkungan 
alam 

1. Menjaga dan tidak merusak 
lingkungan  

2. Menjaga kebersihan dan 
tidak membuang sampah 
sembarang tempat 

2 Soal 

19, 
 
 

20 

- 

JUMLAH  
 20 

SOAL 
  

 

E.  Teknik Pengumpulan Data 
 

Dalam penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data peneliti menggunakan 

teknik sebagai berikut: 

1. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 
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dijawabnya.10 Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah semua 

bidang kejuruan peserta didik kelas X dan XI, SMKN 3 Kendari. Penskoran untuk 

variabel X dan Y menggunakan skala Likert dalam bentuk pilihan ganda dengan 

alternatif yang berbeda. 

Angket disini digunakan sebagai metode pokok untuk memperoleh informasi 

tentang kegiatan Jum’at IMTAQ dan akhlak peserta didik di SMKN 3 Kendari tahun 

pelajaran 2016/2017. 

2. Observasi  

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang 

kompleks, yakni suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar.11 Peneliti mengadakan observasi terlebih 

dahulu terhadap kegiatan Jum’at IMTAQ dan akhlak peserta didik di SMKN 3 

Kendari sebelum mengseminarkan judul penelitian ini. 

3. Wawancara 

Wawancara menurut Larry Cristensen di dalam buku Prof. Dr Sugiyono,12 

menyatakan bahwa: 

“ Interview is a data collection methods in which an interviewer (the 
researcher or some one working for the researcher) asks question of an interviewee 
(the research participant)”. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data 
dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) 

                                                           

10Ibid., 
11ibid., h. 196. 
12ibid., h. 188. 
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dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang 
diwawancarai.  

 
Seperti halnya, peneliti mengadakan wawancara dengan salah satu guru 

Pembina IMTAQ saat mengadakan observasi awal di SMKN 3 Kendari. 

Sebagaimana terdapat di bab pendahuluan tepatnya halaman 6. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai keadaan 

sekolah dengan mengambil dari dokumentasi  yang tersedia di sekolah, metode ini 

peneliti lakukan untuk memperoleh data tentang kegiatan IMTAQ, data guru, data 

peserta didik, data sarana prasarana dan data lain sebagai pendukung. 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen   
 

Agar bisa didapatkan hasil data yang akurat dibutuhkan alat pengumpul data 

yang dapat dipertanggungjawabkan dengan cara menguji coba kisi-kisi instrumen 

yang diolah sebagai berikut: 

1. Uji validitas instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesalahan suatu instrumen.13 Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan 

sejauhmana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas 

yang dimaksud. Peneliti menggunakan validitas internal dengan menggunakan 

analisis butir untuk menguji validitas setiap butir total. Untuk mencari hasil validitas 

instrumen dapat digunakan rumus korelasi product moment sebagai berikut.14 

                                                           

13Idem., Metode Penelitian Kombinasi  (Bandung: Alfabeta, 2011),  h. 173. 
14Ibid., 
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Rumus r xy = 
�∑���(∑�)(∑�)

�	�∑�
�(∑�)
�	�∑�
�(∑�)
�
 

     Keterangan: 
r xy  = Koefisien korelasi product moment  
∑XY = Jumlah hasil perkalian variabel X dan Y 
∑X  = Jumlah semua data variabel X 
∑Y  = Jumlah semua data variabel Y 
∑Y      = Jumlah semua data Y dikuadratkan 
∑X = Jumlah semua data X dikuadratkan 

      N  = Jumlah responden  

Setelah r hitung didapat kemudian hasil r hitung dikonsultasikan dengan r tabel 

dengan taraf signifikansi 5%. Jika didapatkan r hitung > r tabel, maka butir instrumen 

dapat dikatakan valid, akan tetapi sebaliknya jika r hitung < r tabel, maka dikatakan 

instrumen tidak valid. Besaran harga r tabel pada taraf signifikansi = 0,05 dengan 

derajat kebebasan (dk) = (n-2) jadi dk = 44 - 2 = 42 adalah dengan r tabel = 0,304. 

Kemudian untuk menentukan harga r hitung ˃ r tabel bisa ditentukan dengan 

menggunakan aplikasi SPSS versi 20 atau Microsoft Excel 2007. Dengan uji semua 

butir pertanyaan tiap variabel dinyatakan valid. 

2. Uji reliabilitas instrumen  

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik.  

Tinggi rendahnya reliabilitas secara empiris ditunjukan oleh suatu angka yang 

disebut koefisien reliabel dengan menggunakan rumus “koefisien alpha Cronbach”. 

Merujuk pada pendapat Malhotra (1996); Solimun (2002) dalam Halim (2003: 15) 

yang dikutip oleh Irwan Samad, Pasca sarjana IAIN Kendari mengatakan  bahwa 
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suatu instrumen (keseluruhan indikator) dianggap reliabel bilamana α ˃ 0,60.15 

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 20. 

Tabel. 3.5 
Hasil uji realibilitas dengan spss versi 2017 

X Y 
Cronbach’s 

Alpha 
N of Item 

Cronbach’s 
Alpha 

N of Item 

0,822 20 0,803 20 
 
Dari tabel tersebut menujukkan α = 0,822 untuk variabel X dan α = 0,803 

untuk variabel Y. Dari hasil tersebut menunjukkan α ˃ 0,60 sehingga menunjukkan 

bahwa data tersebut reliabel dan dapat dilanjutkan untuk tahap selanjutnya. 

Selanjutnya setelah diperoleh koefisien reliabilitas kemudian dikonsultasikan 

dengan r product moment pada taraf signifikansi 5%. Jika harga r hitung > r tabel maka 

instrument dapat dikatakan reliabel dan sebaliknya jika harga r hitung < r tabel maka 

dikatakan bahwa instrumen tersebut tidak reliabel. 

G. Teknik Analisis  Data 
 

1.  Analisis data Deskriptif  

Dimaksudkan untuk mendeskriptifkan karakteristik data dari masing-masing 

variabel yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, menggunakan rumus: 

P =
�
�

 × 100% 

 
Keterangan:  
 

 P   = Angka persentase 
      f  = Frekuensi yang sedang dicari persentase 

                                                           

15Irwan Samad, Pasca Sarjana IAIN Kendari, Tesis Penelitian Hubungan pembiayaan 
Pendidikan dan profesionalisme Guru dengan Mutu Madrasah Tsanawiyah Swasta Kota Kendari, 
(Kendari : IAIN Kendari, 2016), h. 72. 
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      n  = Number of cose (jumlah frekuensi/banyaknya individu).16 

Tabel distribusi frekuensi relatif ini juga dinamakan tabel persentase yang 

kemudian diinterpretasikan dalam bentuk uraian yang kemudian ditarik kesimpulan. 

Dilanjutkan dengan mendeskripsikan masing-masing variabel penelitian X dan Y 

dengan menentukan nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median) dan nilai yang 

sering muncul (modus). Dalam menghitung persentase perolehan angket, dapat 

digunakan rumus sebagai berikut: 

P =
���� ������ℎ �

���� !"� �
 # 100% 

Keterangan 

P     = Persentase 
Skor perolehan = Skor yang diperoleh responden 
Skor ideal          = Batas perolehan maksimal.17 
 

Selanjutnya dikategorikan ke dalam tabel kategorisasi angket sebagai berikut: 

Tabel. 3.6 
Kategori Perolehan Angket 

 
Interval Persentase Kategori 

81% - 100% Sangat tinggi 
61% - 80% Tinggi 
41% - 60% Sedang 
21% - 40% Rendah 
0% - 20% Sangat rendah.18 

 

 

 

 

                                                           

16Ety Nur Inah, Statistik Pendidikan, (Kendari: Istana Professional, 2007),  h. 14. 
17Irawan Suhartono, Metode Penelitian Sosial Budaya  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2005), h. 74. 
18Ibid.,  
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2. Analisis Inferensial 

  Selanjutnya pada analisis inferensial dilakukan dengan terlebih dahulu 

menggunakan uji normalitas untuk menguji normal dan tidaknya data penelitian 

dengan rumus kemiringan kurva yaitu: 

Km =
X − Mo

)*
 

       
Keterangan:  

X  = Rata-rata variabel penelitian 
Mo  = Modus variabel penelitian 
SD  = Standar deviasi variabel penelitian.19 
 

Selanjutnya untuk menguji korelasi (r) hubungan kegiatan Jum’at IMTAQ 

dengan Akhlak peserta didik di SMKN 3 Kendari, menggunakan rumus product 

moment (Person) sebagai berikut: 

 r#, = ∑ -.  

�(∑-
) (∑.
) 
 

Keterangan: 
 

rxy    = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 
∑x2  = Jumlah deviasi skor variabel x setelah terlebih dahulu dikuadratkan 
∑y2   = Jumlah deviasi skor variabel y setelah terlebih dahulu dikuadratkan.20 

 
Setelah diperoleh angka indeks korelasi “r” product moment maka dilakukan 

interpretasi secara sederhana yaitu dengan mencocokan hasil penelitian dengan 

angka indeks korelasi “r” product moment seperti di bawah ini: 

 
 
 
 
 

                                                           

19Suharsimi  Arikunto, op. cit., h. 154. 
20Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi….(Bandung: Alfabeta, Cet. Ke 7, 2015), h. 242. 
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Tabel. 3.7 
Pedoman untuk memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Hubungan 
0,00 – 0,199 
0,20 – 0,399 
0,40 – 0,599 
0,60 – 0,799 
0,80 – 1,000 

Sangat rendah 
Rendah 
Sedang 
Kuat 

Sangat kuat21 
 

Selanjutnya guna mengetahui besar kecilnya sumbangan variabel X sebagai 

variabel bebas terhadap Y sebagai variabel terikat, maka digunakan rumus koefisien 

determinasi dengan rumus sebagai berikut: 

KD = � x 100% 

Keterangan:  
     
     KD   = Nilai koefisien Determinasi 
      r2     = Nilai koefisien korelasi product moment.22 

3. Uji Hipotesis 
 

Adapun kaidah pengujian hipotesis :23 

Jika H0 ternyata terbukti kebenarannya, maka menolak H1. Sebaliknya, apabila 

ternyata H0 tidak terbukti kebenarannya, maka menolak H0 dan menerima H1. 

1. Jika t hitung ≥ t table, maka tolak H0  terima H1 artinya signifikan, dan 

2. Jika t hitung ≤ t table, maka tolak H1 terima H0 artinya tidak signifikan 

 

 

 

                                                           

21Ibid.,  
22Ridwan, Rumus dan Data Dalam Analisis Statistik, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 129. 
23Agus Irianto, Statistik: Konsep Dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya (Padang: Kencana 

Prenada Media Group, 2004 ), h. 98. 
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Jadi hal tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa : 

H1: Ada hubungan yang positif antara kegiatan Jum’at IMTAQ (Iman  dan    Taqwa)  

dengan akhlak peserta didik di SMKN 3 Kendari. 

Ho: Tidak  ada hubungan yang positif antara kegiatan Jum’at  IMTAQ (Iman dan 

Taqwa) dengan akhlak peserta didik di SMKN 3 Kendari. 

Penentuan hipotesis diterima apabila nilai r hitung ˃  r tabel dan signifikansi lebih 

kecil dari 0,05 (p < 0,05) artinya ada hubungan namun sedang atau cukup antara 

kegiatan Jum’at IMTAQ dengan akhlak peserta didik. Setelah itu untuk mengetahui 

kedua hubungan variabel tersebut, maka perlu diadakan perhitungan masing-masing 

variabel yang diteliti.  

Namun untuk menguji signifikan atau tidak signifikan dapat dihitung dengan 

rumus - t sebagai berikut: 

thitung =
1 √3�

√4�1
  

Keterangan : 
 
Thitung  = nilai uji signifikan antara variable X dan Variabel Y 

        r  = nilai koefisien rekresi hasil r hitung  

        n = jumlah responden   

        r2  = nilai korelasi rata-rata.24

                                                           

24Sugiyono, Op. Cit, h. 243. 
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