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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

      Penelitian yang penulis lakukan ini bertempat di SMPN 2 Banjar 

Margo. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

adalah “suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data 

berupa angka-angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang 

ingin di ketahui.”
1
 

 Pelaksanaan penelitian dapat mencapai sasaran yang diinginkan 

diperlukan suatu perencanaan penelitian yang logis dan sistematis dalam 

bentuk rancangan penelitian. “Desain penelitian merupakan rencana tentang 

cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara 

ekonomis serta serasi dengan tujuan penelitian itu.”
2
 

 Penulis menitik beratkan penelitian ini pada perhitungan statistik yang 

berbentuk jumlah angka-angka tertentu dan data-data yang diperoleh dari 

lokasi penelitian dan tentunya dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. 

 Penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian yang akan 

mencari pengaruh pendidikan agama Islam dalam keluarga dan budaya 

religius sekolah terhadap kecerdasan emosional peserta didik SMPN 2 Banjar 

Margo. 

 

                                                           
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 14. 

2
 S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 
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B. Populasi, Sampel dan Tehnik Sampling 

1. Populasi 

 Populasi adalah sejumlah individu yang akan diteliti. Populasi 

merupakan subyek atau sasaran dalam suatu penelitian”. Sedangkan 

pendapat lain “Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian”.
3
  

 Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa populasi 

adalah seluruh individu yang menjadi sasaran penelitian. Adapun yang 

menjadi anggota populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta 

didik kelas VII SMPN 2 Banjar Margo yang berjumlah 110 peserta didik. 

2. Sampel 

  Sampel adalah sebagian subjek dari seluruh subjek yang 

diteliti”
4
. Sedangkan pendapat lain, sampel adalah sebagian atau wakil 

yang akan diteliti”.
5
 Dalam menentukan besar kecilnya sampel yang akan 

diteliti, kami menggunakan teknik sampling acak berkluster (cluster 

random sampling) karena populasinya berkluster yaitu 4 kelas yang 

berjumlah 110 peserta didik. Teknik sampling secara acak berkluster 

(cluter random sampling) digunakan apabila populasinya berkluster.
6
 

 Sebagai ancer-ancer pengambilan sampel yaitu apabila subjek 

yang akan diteliti kurang dari seratus maka diambil seluruhnya sehingga 

penelitiannya menggunakan penelitian populasi, apabila subyeknya lebih 

                                                           
3
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006) h.130 
4
 Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.134 

5
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, h.131 

6
 Purwanto, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset) 

h. 254 
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dari seratus maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau 

boleh lebih besar dari itu.
7
 

 Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini 

menetapkan untuk meneliti 24% dari total anggota populasi yang ada 

yaitu 110 peserta didik, yang diambil dari 4 kelas secara acak di SMPN 2 

Banjar Margo. Dengan demikian jumlah anggota sampel dalam 

penelitian ini adalah kelas VII.3, dengan jumlah 27 anggota. 

3. Tehnik Sampling 

 Teknik sampling pada dasarnya ada dua macam yaitu teknik 

random sampling dan non random sampling.
8
 Teknik sampling yang 

digunakan untuk menentukan pengambilan sampel adalah non random 

sampling. Teknik non random sampling adalah cara pengambilan sampel 

yang tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih.
9
 

 Berdasarkan pendapat di atas penulis menggunakan teknik cluster 

sampling. Teknik ini menghendaki adanya kelompok-kelompok dalam 

pengambilan sampel berdasarkan kelompok-kelompok yang ada dalam 

populasi. 

 Kelompok populasi yang ada yaitu 110 anggota, terdiri dari IV 

(Empat) kelas yaitu kelas VII.1 berjumlah 27 anggota, VII.2 berjumlah 

28 anggota, VII.3 berjumlah 27 anggota, VII.4 berjumlah 28 anggota. 

Populasinya berkelas-kelas maka sampel diambil dengan menggunakan 

teknik cluster sampling, karena semua kelas VII adalah homogen dan 

diperlakukan sama. Sampel dipilih dengan sistem acak, dimana kelas 

                                                           
7
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, h. 107 

8
 Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, h.110 

9
 Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, h.116 
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VII.1, VII.2, VII.3, dan VII.4, diambil secara acak perkelas, dan yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kelas VII.3 yang berjumlah 

27 anggota. 

 

C. Definisi Oprasional Variabel 

1. Variabel Terikat 

Kecerdasan emosional peserta didik suatu proses kegiatan pada 

individu yang menimbulkan perubahan-perubahan, meliputi: mengenali 

emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi 

orang lain dan membina hubungan. 

2. Variabel Bebas 

a. Pendidikan Agama Islam dalam keluarga yang dimaksud di sini 

adalah akidah, ibadah dan pendidikan akhlak yang diterapkan dalam 

sebuah keluarga.    

b. Budaya religius sekolah sebagai tempat yang kedua bagi peserta 

didik memperoleh pendidikan, bimbingan, cara berfikir dan cara 

bertindak warga sekolah yang didasarkan atas kebijakan kepala 

sekolah, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dikelas, kegiatan 

ekstra kurikuler di luar kelas, serta tradisi dan prilaku warga lembaga 

pendidikan secara kontinyu dan konsisten, sehingga tercipta budaya 

religius dalam lingkungan lembaga pendidikan. 

      

D. Metode Pengumpulan Data 

   Alat pengumpulan data adalah cara yang digunakan dalam suatu 

penelitian untuk mendapatkan keterangan-keterangan berhubungan dengan 
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penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini, 

metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah: 

1. Metode Angket. 

 “Kuesioner atau angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui”.
10

 

 Angket adalah suatu cara pengumpulan data dengan jalan 

membagi-bagikan daftar pertanyaan kepada responden atau peserta didik 

untuk dijawab. Peneltian ini penulis akan menggunakan jenis angket tidak  

langsung, dengan bentuk multiple chooise (pilihan ganda), karena 

responden hanya tinggal melingkari atau menyilang pada salah satu 

jawaban yang dianggap benar. Sedangkan penilaian angket menggunakan 

skala likert 1 sampai 4, dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Skor 4 untuk jawaban selalu (SL) 

2. Skor 3 untuk jawaban sering (S) 

3. Skor 2 untuk jawaban kadang-kadang (KK) 

4. Skor 1 untuk jawaban tidak pernah (TP) 

 Angket ini penulis gunakan untuk memperoleh data mengenai 

pengaruh pendidikan agama Islam dalam keluarga, dan budaya religius 

sekolah terhadap kecerdasan emosional peserta didik SMPN 2 Banjar 

Margo, Kabupaten Tulang Bawang.   

E. Instrumen Penelitian 

1. Rancangan atau Kisi-kisi Instrumen 

                                                           
10

 Edi Kusnadi, Metodologi Penelitian, h. 93 
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 Instrumen  yang  dimaksud  adalah  alat  bantu  yang  digunakan  

untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Adapun instrumen dalam 

penelitian ini berupa soal angket atau alat angket untuk mengetahui 

kecerdasan emosional siswa yang dikaitkan dengan pendidikan agama 

Islam dalam keluarga dan budaya religius sekolah. Bentuk  soal  angket  

yang dibuat adalah pilihan ganda yang berjumlah 50 item soal dan setiap 

soal terdiri dari 4 (empat) alternatif jawaban, yaitu: SL: Selalu, S: Sering, 

KK: Kadang-kadang, TP: Tidak Pernah. 

 Bentuk soal angket dari masing-masing variabel telah di 

konsultasikan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II serta diteliti 

dengan cara validasi pakar oleh guru Bahasa Indonesia dan guru 

pendidikan agama Islam SMPN 2 Banjar Margo, yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 1 

Kisi-kisi Instrumen Pengaruh Pendidikan Agama Islam 

dalam Keluarga dan Budaya Religius Sekolah terhadap 

Kecerdasan Emosional Peserta Didik 

 

No Variabel Komponen  Indikator 

Jumlah Butir 

Pertanyaan 

Butir Aitem 

Pertanyaan 
Jumlah  

1. 

Kecerdasan 

Emosional 

(Y) 

Mengenali 

emosi diri 

a. Peserta didik mampu 

memahami emosi yang 

ada pada dirinya 

1 

20 

b. Peserta didik memiliki 

kemampuan untuk 

mengendalikan emosi 

pada dirinya 

2 

c. Peserta didik mampu 

menerapkan cara 

pengendalian diri dalam 

kehidupan sehari-hari 

3, 4 
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d. Peserta didik memiliki 

kemampuan 

meningkatkan 

kepercayaan pada dirinya 

5 

Mengelola 

emosi 

a. Peserta didik mengetahui 

kelebihan yang 

dimilikinya dan mampu 

menerima kelemahan 

yang ada pada dirinya. 

6 

b. Peserta didik dapat 

mengatur dan 

mengendalikan dirinya 

terhadap perasaan atau 

kata hati  

7 

c. Motivasi  8 

d. Simpati 9 

e. Peserta didik mampu 

mengembangkan sikap 

tenggang rasa, dan mau 

bekerja sama dengan 

orang lain  

10 

Memotivasi 

diri sendiri 

a. Minat dan perhatian 

peserta didik terhadap 

pelajaran 

11 

b. Semangat peserta didik 

untuk melakukan tugas 

belajarannya 

12 

c. Tanggungjawab peserta 

didik dalam 

mengerjakan tugas 

belajarannya 

13 

d. Perasaan senang yang 

ditunjukkan peserta 

didik terhadap nasihat 

yang diberikan guru 

14 

e. Rasa senang dan puas 

dalam mengerjakan 

tugas yang diberikan 

15 

Mengenali 

emosi 

orang lain 

a. Mampu menerima 

pendapat orang lain 
16 

b. Mampu mendengarkan 

orang lain 
17, 18 

Membina 

hubungan 

a. Memiliki perhatian 

terhadap kepentingan 

orang lain 

19 
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b. Bersikap senang dan 

bekerja sama  
20 

2. 

Pendidikan 

Agama 

Islam 

dalam 

Keluarga 

(X.1) 

Mendidik 

dengan 

ketauladana

n (contoh)   

a. Kesiapan untuk menjadi 

panutan bagi dirinya 

maupun orang lain 

21 

16 

b. Memiliki kemauan 

untuk berbuat baik 
22 

c. Pendidik yang dapat 

diteladani 
23, 24 

Mendidik 

dengan 

adab 

pembiasaan 

dan latihan 

a. Menerapkan kebiasan 

yang baik pada anak 
25 

b. Menerapkan dalam 

menjalankan ibadah 

sholat secara bersama-

sama 

26 

c. Memberikan latihan 

pada anak dalam 

beribadah 

27 

d. Membiasakan bersikap 

sopan pada orang tua 
28 

Mendidik 

dengan 

nasehat 

a. Memberikan nasehat 

kepada anak tentang 

pentingnya sholat 

29 

b. Nasihat orang tua 

kepada anak agar 

menjadi anak yang 

sholeh/sholehah 

30 

c. Berbakti kepada kedua 

orang tua 
31 

d. Saling menghargai 

dengan orang yang 

lebih tua 

32 

e. Menyayangi semua 

anggota keluarga 
33 

f. Ketaatan kepada kedua 

orang tua  
34 

g. Tidak Menyombongkan 

diri 
35 

h. Bersikap memberikan 

nasehat dalam segala 

hal dan berakhlaq yang 

baik 

36 

3. 

Budaya 

Religius 

Sekolah (X.2) 

Kebijakan 

Kepala 

Sekolah  

a. Bersikap sopan santun 

terhadap guru dan 

teman 

37 14 
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b. Membaca Al-Qur’an 

sebelum pelajaran 

dimulai  

38 

c. Saling menghargai 

teman yang berbeda 

agama 

39 

Pelaksanaa

n kegiatan 

belajar 

mengajar di 

kelas 

a. Membuat tujuan belajar 40  

b. Metode yang digunakan 

harus dapat 

membangkitkan 

motivasi, minat belajar 

peserta didik 

41 

c. Mengajar yang 

digunakan harus dapat 

menjamin 

perkembangan kegiatan 

kepribadian peserta 

didik 

42 

d. Memberikan contoh 

yang bisa peserta didik 

terapkan dalam 

kehidupan nyata 

43 

Kegiatan 

ekstrakurik

u-ler di luar 

kelas  

a. Peserta didik terlatih 

menghargai kelebihan 

orang lain. 

44 

b. Peserta didik terlatih 

mempunyai suatu 

ketrampilan sebagai 

benih untuk 

berkembang ke depan 

(live skill). 

45 

c. Peserta didik terlatih 

dalam satu organisasi 
46 

Tradisi dan 

prilaku 

warga 

lembaga 

pendidikan 

a. Membiasakan seyum, 

sapa kepada sesama 

teman 

47 

b. Membiasakan berjabat 

tangan dengan 

Bapak/Ibu guru  

48 

c. Membiasakan 

membantu teman yang 

mendapatkan kesusahan 

49 

d. Membiasakan 

menjenguk teman yang 

sedang sakit. 

50 
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2. Pengujian Instrumen 

a. Validitas 

 Pengujian validitas ditujukan untuk melihat hubungan antara 

masing-masing item pertanyaan pada variabel bebas dan variabel 

terikat. Apabila ada satu pertanyaan yang dinyatakan tidak valid, 

direvisi atau dihilangkan dari daftar pertanyaan sehingga terlihat 

konsistensi dari masing-masing item pertanyaan dan dapat digunakan 

untuk analisis lebih lanjut. Pengujian validitas dilakukan kepada teknik 

uji validitas yang digunakan pada penelitian ini adalah metode korelasi 

product moment dengan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

= Validitas      n = Jumlah sampel yang akan diuji 

x = Jumlah skor item pertanyaan 

y = Jumlah skor total  item pertanyaan
11

 

 

 Uji validitas dilakukan dengan cara menghitung rhitung dan 

kemudian membandingkan dengan rtabel. Apabila:  rhitung > rtabel maka 

alat pengumpul data itu valid untuk mengukur variabel tersebut. Uji 

validitas ini dilakukan pada 20 anggota. Nilai rtabel untuk n = 20 pada 

taraf signifikan 5% adalah 0,444. Adapun hasil uji validitas instrumen 

variabel kecerdasan emosional yang dihitung menggunakan SPSS 17 

dapat disajikan dalam tabel berikut ini: 

                                                           
11

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2008), h. 206 
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Tabel 2 

Hasil Uji Coba Angket Kecerdasan Emosional (Y) 

 
 

No Hasil uji r r tabel Interprestasi 

1 0.592 0,444 Valid 

2 0.598 0,444 Valid 

3 0.475 0,444 Valid 

4 0.612 0,444 Valid 

5 0.473 0,444 Valid 

6 0.596 0,444 Valid 

7 0.674 0,444 Valid 

8 0.581 0,444 valid 

9 0.483 0,444 valid 

10 0.532 0,444 valid 

11 0.559 0,444 valid 

12 0.458 0,444 valid 

13 0.491 0,444 valid 

14 0.544 0,444 valid 

15 0.468 0,444 valid 

16 0.592 0,444 valid 

17 0.598 0,444 valid 

18 0.475 0,444 valid 

19 0.612 0,444 valid 

20 0.473 0,444 valid 
  

 Adapun hasil uji validitas instrumen variabel pendidikan 

agama Islam dalam keluarga (X1) yang dihitung menggunakan SPSS 

dapat disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3 

Hasil Uji Coba Angket Variabel  

Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga (X1) 

 

No Hasil uji r r tabel Interprestasi 

1 0.554 0,514 valid 

2 0.568 0,514 valid 

3 0.692 0,514 valid 
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4 0.555 0,514 valid 

5 0.553 0,514 valid 

6 0.729 0,514 valid 

7 0.609 0,514 valid 

8 0.585 0,514 valid 

9 0.552 0,514 valid 

10 0.676 0,514 valid 

11 0.628 0,514 valid 

12 0.595 0,514 valid 

13 0.659 0,514 valid 

14 0.537 0,514 valid 

15 0.581 0,514 valid 
 

 Hasil uji validitas instrumen variabel budaya religius sekolah 

(X2) yang dihitung menggunakan SPSS dapat disajikan dalam tabel 

berikut ini: 

Tabel 4 

Hasil Uji Coba Angket Variabel  

Budaya Religius Sekolah (X2) 

 

No Hasil uji r r tabel Interprestasi 

1 0.548 0,514 valid 

2 0.664 0,514 valid 

3 0.634 0,514 valid 

4 0.644 0,514 valid 

5 0.557 0,514 valid 

6 0.526 0,514 valid 

7 0.613 0,514 valid 

8 0.535 0,514 valid 

9 0.526 0,514 valid 

10 0.711 0,514 valid 

11 0.765 0,514 valid 

12 0.714 0,514 valid 

13 0.689 0,514 valid 

14 0.666 0,514 valid 

15 0.531 0,514 valid 
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  Ketiga tabel uji validitas di atas dapat disimpulkan variabel butir 

pertanyaan valid memiliki validitas yang baik atau dalam bahasa 

statistik terdapat konsistensi internal dalam pertanyaan-pertanyaan 

tersebut. Dengan demikian dapat diputuskan bahwa butir-butir angket 

tersebut memenuhi kriteria valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur 

yang benar untuk memperoleh informasi data mengenai kecerdasan 

emosional, pendidikan agama Islam dalam keluarga, dan budaya 

religius sekolah. 

 

b. Reliabilitas 

 “Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana 

suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diadalkan.”
12

 Uji 

reliabilitas menunjukkan sejauh mana instrumen dapat memberikan 

hasil pengukuran yang konsisten apabila pengukuran dilakukan 

berulang-ulang. 

 Selanjutnya untuk mengetahui tingkat reliabilitas, maka penulis 

menggunakan rumus alpha, yaitu: 

)1(
1

2

2

11

t
b

k

k
r















  

Keterangan: 

11r       = reliabilitas instrumen 

k  = bayaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 = jumlah varian butir 

                                                           
12

 Edi Kusnadi, Metodologi Penelitian, h. 111. 
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  = varian total.
13

 

 

Untuk mencapai varian digunakan rumus: 

 

 

Keterangan: 

  = varian 

  = jumlah kuadrat data 

  = jumlah data yang dikuadratkan 

  = banyaknya data.
14

 

 

Untuk mencari jumlah varian semua butir soal sebagai berikut: 

∑  = +  +  + … +  

Keterangan: 

∑  = jumlah varian 

  = varian butir soal 1 

 = varian butir soal 2 

  = varian butir soal 3 

  = varian butir soal ke-n 

 Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauhmana suatu 

alat ukur dapat dipercaya. Setiap alat ukur seharusnya mempunyai 

kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten. Dari 

                                                           
13

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, h. 239 
14

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, h. 240 
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hasil penghitungan menggunakan SPSS, maka didapatkan output uji 

reliabilitas untuk variabel kecerdasan emosional (Y), sebagai berikut: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.873 20 

 Hasil uji Reliabilitas instrumen variabel pendidikan agama Islam 

dalam keluarga (X1) yang dihitung menggunakan SPSS dapat disajikan 

dalam tabel berikut ini: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.867 15 

 Adapun Hasil uji Reliabilitas instrumen variabel budaya religius 

sekolah (X2) yang dihitung menggunakan SPSS dapat disajikan dalam 

tabel berikut ini: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.882 15 
 

 Tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai alpha cronbanch’s 

untuk instrumen kecerdasan emosional (Y) sebesar 0,873 (87,3%). 

Nilai alpha cronbanch’s untuk instrumen pendidikan agama Islam 

dalam keluarga (X1) adalah 0,867 (86,7%). Sedangkan Nilai alpha 

cronbanch’s untuk instrumen budaya religius sekolah (X2) adalah 

0,882 (88,2%). 
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 Berdasarkan data yang didapatkan maka dapat disimpulkan 

bahwa alat ukur yang digunakan dapat dinyatakan reliabel karena 

nilainya berada diantara 5% dan 100%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kuisioner yang digunakan untuk mengumpulkan 

data mengenai variabel kecerdasan emosional (Y), pendidikan agama 

Islam dalam keluarga (X1)  dan budaya religius sekolah (X2) adalah 

reliabel. Artinya kuisioner yang digunakan tersebut dapat digunakan 

sebagai alat ukur yang sah dan memiliki kemampuan untuk 

memberikan hasil pengukuran yang konsisten. 

 

F. Tehnik Analisis Data 

1. Analisis Kualitatif  

        Analisis data secara kualitatif, dilakukan dengan cara pembahasan 

data dan fakta yang digali dari lapangan penelitian dan disesuaikan dengan 

teori yang dibahas dalam variabel penelitian. 

2. Analisis Kuantitatif 

       Analisis secara kuantitatif untuk mengetahui signifikan  hubungan 

dari masing-masing variabel, maka dilakukan analisis kuantitatif. Analisis 

kuantitatif dilakukan dengan menggunakan beberapa langkah sebagai 

berikut. 

 

 

 

a. Uji Normalitas 

Untuk mengetahui apakah populasi berdistribusi normal atau tidak, 

akan diuji dengan rumus Chi Kuadrat X
Ei

Ei)²-(Oi
² 
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Dimana  

X²   = Chi kuadrat hitung 

k       = Kelompok  

Oi     = frekuensi pengamatan 

Ei     = Frekuensi harapan 

i=1   = nilai konstan 

b. Uji Homogenitas 

Rumus hipotesis 

Ho   : α1² ≤ α2² (kedua populasi mempunyai varian yang sama) 

Hi    : α1² > α2² (kedua populasi mempunyai varian yang tidak sama) 

Rumus statistik 

F hit =   

F hit =     S2 ²/ S1²                       

Kriteria uji : Tolak Ho jika F hit> F½ α (V1-V2) 

c. Uji Hipotesis 

1) Untuk menentukan berapa kuatnya pengaruh pendidikan agama 

Islam dalam keluarga dengan kecerdasan emosional peserta didik 

digunakan rumus: 

 

Kreteria uji: Tolak H0 jika rhit≥ r(t-½ :n-k-1) dengan taraf 

signifikansi ,  
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2) Untuk menentukan berapa kuatnya pengaruh budaya religius sekolah 

dengan kecerdasan emosional peserta didik digunakan rumus:  

 

3) Untuk menentukan berapa kuatnya pengaruh antara pendidikan 

agama Islam dalam keluarga dan budaya religius sekolah dengan 

kecerdasan emosional peserta didik digunakan rumus: 

 

Keterangan: 

F   : dk pembilang 

N – K – 1   : dk penyebut 

K   : banyaknya variabel bebas 

n    : ukuran sampel.
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        Setelah data-data tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan 

rumus tersebut di atas, maka hasil perhitungannya akan dikonsultasikan 

dengan data-data yang penulis dapatkan, sehingga dapat dijadikan dasar 

untuk mengambil kesimpulan terakhir sebagai hasil dari pelaksanaan 

penelitian ini. 
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