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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

a. Riwayat Berdirinya SMPN 2 Banjar Margo 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Banjar Margo Tulang 

Bawang terletak di Kampung Purwa Jaya Unit 1 Kecamatan Banjar Margo. 

SMPN 2 Banjar Margo merupakan salah satu lembaga yang didirikan oleh 

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang . SMPN 2 Banjar Margo didirikan 

pada tahun 1999 dan mulai  beroperasi pada tahun 1999. 

Pada  tahun 1999 sampai 2014  jabatan kepala sekolah dijabat oleh 

Bapak I Made Adyana Minta, S.Pd. Kemudian Tahun 2014 sampai 2015 

jabatan kepala sekolah dijabat oleh Ibu Wijayati Purnama Ningrum, M.Pd. 

Kemudian tahun 2015 sampai 2016 Jabatan kepala sekolah dijabat oleh 

Bapak Rudiyanto, S.Pd. Kemudian pada tahun 2017 jabatan kepala sekolah di 

jabat oleh bapak Jumadi, S.Pd sampai sekarang   

b. Identitas Sekolah  Penelitian 

   

Nama Sekolah  : SMPN 2 Banjar Margo 

Desa/Kampung  : Purwajaya 

Jalan   : Jl. Soekarno Hatta Purwajaya 

Kecamatan  : Banjar Margo 

Kabupaten  : Tulang Bawang 

Propinsi   : Lampung  
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1. NAMA PENYELENGGARA  :  Dinas Pendidikan Kab. Tulang Bawang 

2. NIS/NSS   : 201081 / 2011 2050 8008  

3. JENJANG AKREDITASI : - 

4. TAHUN PENDIRIAN  : 2009 

5. TAHUN BEROPERASI  : 2009 

6. STATUS TANAH  : Hak Milik 

6.a. Surat Kepemilikan Tanah : Sertifikat 

6.b. Luas Tanah   :  15.000 M
2
 

7. STATUS BANGUNAN 

a. Surat Izin Bangunan  :  

b. Luas Bangunan   : 800 M
2
 

 

8. JUMLAH SISWA DALAM 3 TAHUN TERAKHIR 

KELAS 

JUMLAH SISWA    

KET 2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

VII 50 88 78 96 99 99 100 110  

VIII  42 79 79 92 92 98 80  

IX   40 78 74 92 90 78  

JUML

AH 
50 130 197 253 265 283 298 268  

 

 

9. DATA RUANG KELAS 

a. Kelas VII :  3 Kondisi Baik ruang kondisi Rusak:  …….  ruang 

b. Kelas VIII :  3 Kondisi Baik ruang kondisi Rusak:  …….  ruang 

c. Kelas IX :  3 Kondisi Baik ruang kondisi Rusak:  …….  ruang 
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10. JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR 

a. Kelas VII : 3 Rombongan Belajar 

b. Kelas VIII : 3 Rombongan Belajar 

c. Kelas IX : 3 Rombongan Belajar 

 

Ruang Kelas yang dibutuhkan : 4 ruang 

Rata-rata UAN Permata Pelajaran 3 tahun terakhir 

2009/2010  : B. INDONESIA=           B. INGGRIS=            MTK=   

2010/2011  : B INDO=7,88    B INGG=7,22    MTK=8,63    IPA=7,78 

2012/2013  : B INDO=6,75    B INGG=4,16   MTK=4,37    IPA=4,16 

 

11. DATA GURU 

NO STATUS 

TINGKAT PENDIDIKAN 

SLTA D1 D2 D3 S1 S2 

1. Guru Tetap - - - - 22 - 

2. Guru Tidak Tetap - - - - 6 - 

 Jumlah - - - - 27 - 

12. DATA TENAGA KEPENDIDIKAN 

NO STATUS TINGKAT PENDIDIKAN 

SLTA D1 D2 D3 S1 S2 

1. Pegawai Tetap - - - - - - 

2. Pegawai Tidak Tetap 1 - - 2 1 - 

 Jumlah 1 - - 2 1  
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13. DATA KEPALA SEKOLAH 

Nama   : JUMADI, S.Pd 

Pendidikan Terakhir : S.1 

Jurusan   : Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA) 

14. TAMATAN 2 TAHUN TERAKHIR 

Th. 

Pelajaran 

DATA UAN 
Siswa Yang 

Melanjutkan 
KET Jumlah Target 

% 

Hasil Target % 

2008/2009       

2009/2010       

2010/2011       

15. PRESTASI SISWA YANG PERNAH DICAPAI 

NO NAMA PRESTASI TINGKAT 

1. Bupati Cup 2 emas 2 perak Provinsi 

2.  Metro Cup 2 emas 1 perak 1 

perunggu 

Kabupaten 

3. Lomba UKS  Juara III Provinsi 

16. ANGKA SISWA MENGULANG 3 TAHUN TERAKHIR 

No Th. Pelajaran Kelas VII Kelas 

VIII 

Kelas IX Jumlah 

1      

2      

3      

      

 

17. PENDAFTARAN SISWA BARU 

No Th. Pelajaran Jumlah pendaftar 

  

Yang 

diterima 

Keterangan 

1 2009/2010 50 50  

2 2010/2011 97 88  
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3 2011/2012 81 80   

4 2012/2013 97 96   

5 2013/2014 102 96   

 

 

18. SARANA DAN PRASARANA 

No. Ruang Jumlah Luas 

1 Teori/Kelas 9 504 

2. Laboratorium 1 - 

3. Perpustakaan 1 84 

4. Komputer 1 - 

5. BP 1 18 

6. UKS 1 18 

7. OSIS 1 18 

8. Koperasi 1 18 

9. Kantin 1 18 

 

 

19. KONDISI ORANG TUA 

No. Pekerjaan Jumlah % Tamatan 

1 PNS 2 %  

2. TNI/POLRI 1 %  

3. Karyawan 2%  

4. Tani 70 %  

5. Pedagang 25 %  

6.    

7.    

 
  

c. Visi dan Misi Sekolah 

1) Visi SMPN 2 Banjar Margo 

“Melahirkan Kader Penerus Bangsa yang Taqwa, Cerdas dan 

Terampil.” 

Dengan indikator sebagai berikut: 

a) Terwujudnya suasana sekolah yang bernuansa agamis.  

b) Terwujudnya suasana sekolah dengan rasa kekeluargaan yang 

harmonis.  
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c) Terwujudnya lulusan yang dapat menjadi generasi penerus yang 

berkembang secara dinamis. 

d) Meningkatkan efektifitas pembelajaran didukung dengan 

penerapan disiplin tinggi.  

e) Mendukung daya kreatifitas dan pemahaman dalam bidang 

pengetahuan teknologi, informasi dan komunikasi. 

f) Memberikan dasar keterampilan sebagai bekal dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

2) Misi  

“Memberikan Bekal Ilmu Pengetahuan, Keterampilan, dan Teknologi, 

serta Menanamkan Budaya Disiplin yang Dilandasi dengan Keimanan 

dan Ketaqwaan”. 

Dengan penjabaran sebagai berikut: 

a) Melaksanakan pembelajaran yang dilandasi kesadaran agama. 

b) Melaksanakan kebiasaan mengucapkan salam dan berjabat tangan 

antara murid dengan murid, murid dengan guru, dan guru dengan 

guru  pada setiap kesempatan.  

c) Mendorong dan mewujudkan lulusan agar dapat meneruskan sekolah 

ke jenjang yang lebih tinggi pada sekolah-sekolah favorit.  

d) Meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan pemahaman 

tentang kedisiplinan dalam mematuhi peraturan sekolah.  

e) Melaksanakan kegiatan praktek dengan memanfaatkan sarana 

pendukung yaitu ruang laburaturium IPA dan komputer.  
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LAPANGAN OLAHRAGA  

 
 

R. Kelas  

R. Kelas  

R. Kelas  

Ruang  

Ruang  

UKS  

Ruang  

Ruang  

R. 
Kelas  R. 

Kelas  
R. 

Kelas  
R. 

Kelas  

R. Kelas  

R. 
Kepala 
Sekolah  
R. Kelas  

R. Kelas   

R. Kelas 

R.Kompu  

R. Kelas  

R. Kelas  

R. Kelas  

W 

C 

W
C

 

Si
sw

a 
 

Ruang 
Satpa

m  

 Pintu Gerbang  

 

JALAN  

J 
A 
L 
A 
N  

f) Melaksanakan kegiatan pengembangan keterampilan baik dalam kegiatan 

intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. 

d. Denah Bangunan SMPN 2 Banjar Margo 

Bangunan SMPN 2 Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang pada 

saat ini adalah sebagaimana tertera dalam denah bangunan, yaitu: 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

Sumber: Dokumentasi SMPN 2 Banjar Margo tahun 2016 

Gambar 1 

Denah Lokasi SMPN 2 Banjar Margo 
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e. Kegiatan Pengembangan Diri 

 Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan 

dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, 

setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan 

pengembangan diri dilaksanakan di luar jam sekolah dalam  kegiatan 

ekstrakurikuler, seperti: kepramukaan, kepemimpinan, kelompok seni 

musik, kelompok tim olahraga dan lain-lain. Pengembangan diri di 

SMPN 2 Banjar Margo dapat di lihat dalam tabel di bawah ini, yaitu: 

Tabel 5 

Kegiatan Ektrakurikuler SMPN 2 Banjar Margo 

NO KEGIATAN GURU PEMBINA 

1. Pramuka Iswar Hanafi, S.Pd. 

2. Rohis Muhamad Sultoni, S.HI 

3. Tari  Wiwit Purnamasari, S.Pd 

7. Sepak Bola  Rendra Wirawan, S.Pd 

8. Atletik Amid S.Pd 

Sumber: Dokumentasi SMPN 2 Banjar Margo tahun 2016 

 

1)  Pengembangan kepribadian, keimanan dan ketaqwaan terdiri dari: 

a) Tadarus Al Qur’an setiap hari pada jam pertama, pukul 07.15 – 

08.00 

b) Rohis, setiap hari selasa dan kamis pukul 14.00 

c) Pramuka, setiap hari jumat, pukul 14.00 

d) Sholat dhuhur berjama’ah, setiap hari 

e) Pesantren kilat, setiap bulan Ramadhan 
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f) Halal Bihalal, setiap hari Raya Idul Fitri 

 

2)  Pengembangan bela diri 

a) Upacara bendera setiap hari senin 

b) Upacara hari-hari besar Nasional 

c) Pramuka 

 

3)  Olahraga Prestasi 

a) Latihan sepak bola, bola voli setiap hari Jum’at pukul 08.00 

b) Senam SKJ, senam pramuka, setiap hari Jum’at pukul 07.15 

c) Perlombaan olahraga antar kelas (Classmeeting) 

 

4)  Seni dan Budaya 

a) Seni tari, setiap hari Rabu, pukul 14.00 

B. Data Variabel Penelitian 

1. Kecerdasan Emosional (Y) 

  Data dari hasil penelitian pada variabel terikat (Y) yaitu 

kecerdasan emosional yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner 

dengan jumlah pertanyaan sebanyak 20 butir item, dengan menggunakan 

skala pilihan  jawaban skala likert (4 option), mempunyai skor antara 20 

sampai 80. Adapun perolehan skor angket tentang kecerdasan emosional 

peserta didik SMPN 2 Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 12 

Distribusi Frekuensi Kecerdasan Emosional (Y) 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 58 1 3.7 3.7 3.7 

67 4 14.8 14.8 18.5 

68 3 11.1 11.1 29.6 

69 1 3.7 3.7 33.3 

71 4 14.8 14.8 48.1 

72 3 11.1 11.1 59.3 

73 3 11.1 11.1 70.4 

74 1 3.7 3.7 74.1 

75 3 11.1 11.1 85.2 

76 1 3.7 3.7 88.9 

77 2 7.4 7.4 96.3 

78 1 3.7 3.7 100.0 

Total 27 100.0 100.0  

 Sumber: Olah data SPSS,  Januri 2017 

  Berdasarkan tabel distribusi frekuensi dapat diketahui skor 

terendah yang diperoleh yaitu 58 (3,7%) berjumlah 1 responden, dan skor 

tertinggi yaitu 78  yang berjumlah 1 responden (3,7%). Adapun skor yang 

paling banyak yaitu 67 dan 71 (14,8%) masing-masing berjumlah 4 

responden. 

  Berdasarkan data di atas dapat diidentifikasi bahwa ada beberapa 

komponen kecerdasan emosional peserta didik yang perlu ditingkatkan, 

yaitu mengelola emosi, memotivasi diri sendiri dan membina hubungan. 

Serta ada beberapa komponen kecerdasan emosional peserta didik yang 

perlu dipertahankan, yaitu mengenali emosi diri, dan mengenali emosi 

orang lain. 
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  Berdasarkan data yang telah didapatkan dapat digambarkan dalam 

histogram berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Sumber: Olah data SPSS,  Januari 2017 

Gambar 4 

Histogram Variabel Kecerdasan Emosional (Y) 

  

 Bentuk histogram frekuensi distribusi normalitas data 

menunjukkan bahwa data tersebut adalah normal, karena menunjukkan 

bentuk yang tinggi di tengah dan kedua-dua kiri dan kanan adalah rendah. 

 

2. Pendidikan Agama Islam dalam keluarga (X1) 

 Data dari hasil penelitian pada variabel bebas kedua (X1) yaitu 

pendidikan agama Islam dalam keluarga peroleh melalui penyebaran 

kuesioner dengan jumlah pertanyaan sebanyak 15 butir item, dengan 

menggunakan skala pilihan  jawaban skala likert (4 option), mempunyai 

skor antara 15 sampai 60. Adapun perolehan skor angket tentang 

pendidikan agama Islam dalam keluarga dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 13 

Distribusi Frekuensi Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga (X1) 

 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 47 3 11.1 11.1 11.1 

49 1 3.7 3.7 14.8 

50 1 3.7 3.7 18.5 

51 5 18.5 18.5 37.0 

52 3 11.1 11.1 48.1 

53 2 7.4 7.4 55.6 

54 3 11.1 11.1 66.7 

55 1 3.7 3.7 70.4 

56 3 11.1 11.1 81.5 

57 1 3.7 3.7 85.2 

58 2 7.4 7.4 92.6 

59 2 7.4 7.4 100.0 

Total 27 100.0 100.0  

Sumber: Olah data SPSS,  Januaru 2017 

 

 Berdasarkan tabel distribusi frekuensi dapat diketahui skor 

terendah yang diperoleh yaitu 47 (11,1 %) berjumlah 3 responden, dan 

skor tertinggi yaitu 59  yang berjumlah 2 responden (7,4%). Adapun skor 

yang paling banyak yaitu 51 (18,5%) berjumlah 5 responden.  

 Berdasarkan data di atas dapat diidentifikasi bahwa ada beberapa 

komponen pendidikan agama Islam dalam keluarga yang perlu 

ditingkatkan, yaitu mendidik dengan ketauladanan (contoh) dan mendidik 

dengan nasehat. Serta ada beberapa komponen pendidikan agama Islam 

dalam keluarga yang perlu dipertahankan, yaitu mendidik dengan adab 

pembiasaan dan latihan. 
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 Berdasarkan data yang telah didapatkan dapat digambarkan dalam 

histogram sebagai berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 5 

Histogram Variabel Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga (X1) 

 

 Bentuk histogram frekuensi distribusi normalitas data 

menunjukkan bahwa data tersebut adalah normal, karena menunjukkan 

bentuk yang tinggi di tengah dan kedua-dua kiri dan kanan adalah rendah. 

 

3. Data Variabel Budaya Religius Sekolah (X2) 

 Data dari hasil penelitian pada variabel bebas pertama (X2) yaitu 

budaya religius sekolah yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner 

dengan jumlah pertanyaan sebanyak 15 butir item, dengan menggunakan 

skala pilihan  jawaban skala likert (4 option), mempunyai skor antara 15 

sampai 60. Adapun perolehan skor angket tentang budaya religius sekolah 

dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 14 

Distribusi Frekuensi Variabel Budaya Religius Sekolah (X2) 

 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 46 1 3.7 3.7 3.7 

48 1 3.7 3.7 7.4 

49 1 3.7 3.7 11.1 

50 2 7.4 7.4 18.5 

51 4 14.8 14.8 33.3 

52 3 11.1 11.1 44.4 

53 5 18.5 18.5 63.0 

54 3 11.1 11.1 74.1 

55 6 22.2 22.2 96.3 

56 1 3.7 3.7 100.0 

Total 27 100.0 100.0  

Sumber: Olah data SPSS,  FJanuari 2017 

 

  Berdasarkan tabel distribusi frekuensi dapat diketahui skor 

terendah yang diperoleh yaitu 46 (3,7%) berjumlah 1 responden, dan skor 

tertinggi yaitu 56  yang berjumlah 1 responden (3,7%). Adapun skor yang 

paling banyak yaitu 55 (22,2%) berjumlah 6 responden.  

  Berdasarkan data di atas dapat diidentifikasi bahwa ada beberapa 

komponen budaya religius sekolah yang perlu ditingkatkan, yaitu 

kebijakan kepala sekolah dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di 

kelas. Serta ada beberapa komponen budaya religius sekolah yang perlu 

dipertahankan, yaitu kegiatan ekstrakurikuler di luar kelas dan tradisi serta 

prilaku warga lembaga pendidikan. 

  Berdasarkan data yang telah didapatkan dapat digambarkan dalam  
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histogram berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Olah data SPSS, Januari 2017 

Gambar 6 

Histogram Variabel Budaya Religius Sekolah (X2) 

 

  Bentuk histogram frekuensi distribusi normalitas data 

menunjukkan bahwa data tersebut adalah normal. 

 

 

C. Uji Persyaratan Analisis 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data merupakan uji persyaratan analisis sebelum 

dilakukan pengujian hipotesis. Analisis yang digunakan dalam penelitian 

mensyaratkan bahwa data variabel harus berdistribusi normal atau 

mendekati normal. Dari hasil penghitungan uji normalitas didapatkan data 

sebagai berikut: 
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Tabel 15 

Uji Normalitas 

 

Tests of Normality 

 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

PAI_DALAM_KELUARGA .100 27 .200
*
 .956 27 .305 

BUDAYA_RELIGIUS_SEKOLAH .146 27 .147 .934 27 .085 

KECERDASAN_EMOSIONAL .139 27 .193 .925 27 .054 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

          Sumber: Olah data SPSS, Januari 2017 

 

 Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai sig. lebih 

besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa penyebaran data penelitian 

berdistribusi normal. Pada output diatas diketahui bahwa data pendidikan 

agama Islam dalam keluarga (X1) nilai signifikannya sebesar 0.200 dan 

data budaya religious sekolah (X2) sebesar 0.147. karena signifikansi lebih 

dari 0.05 jadi data kedua variabel dinyatakan berdistribusi normal. 

2. Uji Linieritas 

 Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

yang akan dikenai prosedur analisis korelasional menunjukkan hubungan 

yang linier atau tidak. Dari penghitungan didapatkan data uji linieritas 

sebagai berikut: 
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Tabel 16 

Uji Linieritas 

ANOVA TABEL 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

KECERDASAN_

EMOSIONAL * 

PAI_DALAM_K

ELUARGA 

Between Groups (Combined) 159.663 11 14.515 .680 .737 

Linearity 1.969 1 1.969 .092 .000 

Deviation 

from Linearity 

157.694 10 15.769 .739 .680 

Within Groups 319.967 15 21.331   

Total 479.630 26    

            Sumber: Olah data SPSS, Januari 2017 

 
 

 Berdasarkan tabel di atas data dapat dinyatakan linier jika 

signifikansi pada linearity lebih kecil dari 0,05. Diketahui bahwa 

signifikansi pada linierity sebesar 0,000. Karena signifikansi kurang dari 

0,05, jadi hubungan antara kedua variabel dinyatakan linier. Dengan 

demikian telah memenuhi syarat untuk dilakukan analisis product moment. 

 Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, salah satu 

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan sebaran angket yang disebarkan kepada responden. 

Setelah diperoeh data berdasarkan hasil angket tersebut kemudian di 

deskripsikan dengan membuat tabulasi dan membuat proses pengubahan 

data dari instrumen pengumpulan data (angket) menjadi tabel-tabel angka. 

3. Uji Multikolinieritas 

 Multikolinieritas adalah keadaan dimana satu variabel atau lebih 

variabel bebas terdapat korelasi (hubungan) dengan variabel bebas lainnya 

dalam suatu model regresi. Disamping itu masalah ini juga timbul apabila 
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antara variabel independent berkorelasi dengan variabel pengganggu. 

Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas adalah 

dengan menggunakan metode Klein. Menurut R.L. Klein, masalah 

multikolinieritas baru menjadi masalah apabila derajatnya lebih tinggi 

dibandingkan dengan korelasi antara seluruh variabel secara serentak. 

Metode Klien adalah dengan membandingkan nilai r
2
 dari Xl, X2, X3, 

X4,...Xn dengan nilai R
2
 (Adjusted R Square). Apabila R

2
 > r

2
 maka berarti 

tidak ada gejala multikolinieritas dan apabila R
2
 < r

2
 maka ada gejala 

multikolinieritas.Dengan menggunakan metode correlation matric pada 

program SPSS 

Tabel 17 

Hasil Pengujian Multikolinieritas 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 50.169 27.558  1.821 .081   

PAI_DALAM_ 

KELUARGA 

.138 .259 .114 .532 .599 .889 1.124 

BUDAYA_RELIGI

US_SEKOLAH 

.264 .377 .150 .700 .491 .889 1.124 

a. Dependent Variable: KECERDASAN_EMOSIONAL 

Sumber: Hasil olah data SPSS, Januari 2017 

 

Hasil output (tabel coefficients) diperoleh nilai Tolerance kedua 

variabel sebesar 0.889 dan nilai VIF dari kedua variabel sebesar 1.124. 

Jadi dapat diketahui bahwa nilai Tolerance dari kedua variabel independen 

lebih dari 0.1 dan VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa 
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dalam model regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas. 

4. Uji Heteroginitas 

 Untuk mengetahui ada tidaknya heteroginitas pada hasil penelitian 

ini digunakan hasil olah data program SPSS yaitu scatter plot dengan 

persyaratan sebagai berikut:  

1. Apabila penyebaran titik-titik pada grafik scatter plot berada disekitar 

angka 0 (nol) maka dinyatakan tidak heterogin. Apabila penyebaran 

titik-titik pada grafik scatter plot menyebar atau tidak berada disekitar 

angka 0 (nol) maka dinyatakan heterogin.  

2. Dari hasil olah data menggunakan program SPSS, diketahui hasil 

scatter plot sebagai berikut: 

  

 

 

               

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

Sumber : Hasil olah data SPSS, Januari 2017 

Gambar 7 

Pola Scatter Plot 

 

3. Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa titik-titik pada grafik scatter 

plot berada disekitar angka nol maka dapat dinyatakan bahwa variabel 

pendidikan agama Islam dalam keluarg, budaya religious sekolah dan 
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kecerdasan emosional homogen. Artinya bahwa variabel bebas tidak 

heterogin. 

5. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah model 

regresi yang digunakan mengandung gejala autokorelasi atau tidak. Yang 

perlu dilakukan terlebih dahulu adalah menentuntukan nilai kritis dL dan 

dU berdasarkan jumlah observasi dan banyaknya variabel bebas. Jika Ho 

diterima (baik positif maupun negatif), maka tidak ada masalah 

autokorelasi. Pengujian ada tidaknya autokorelasi menggunakan uji 

Durbin Watson, yaitu Durbin Watson (DW) hitung dibandingkan dengan 

nilai Durbin Watson (DW) tabel, pada derajat kebebasan (N-k-1) dan 

tingkat signifikan tertentu. Adapun langkah-langkah pengujiannya adalah 

sebagai berikut:  

1. Rumusan Hipotesis, yaitu:  

Ho : Tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif  

Ha : Ada autokorelasi baik positif maupun negatif  

2. Kriteria pengujian, yaitu:  

a) Jika hipotesis Ho, tidak ada serial korelasi positif;  

d < dL  : menolak Ho  

d > dU  : tidak menolak Ho  

dL < d < dU : pengujian tidak meyakinkan  

b) Jika hipotesis nol Ho, tidak ada serial korelasi negatif 

d < 4-dL  : menolak Ho  



96 
 

 

d > 4-dU  : tidak menolak Ho  

4-dU < d < 4-dL : pengujian tidak meyakinkan  

c) Jika hipotesis Ho adalah dua ujung, yaitu tidak ada serial  

autokorelasi positif maupun negatif;  

 d < dL : menolak Ho  

d > 4-dL : menolak Ho  

dU < d < 4-dU : menerima Ho 

dL < d < dU : pengujian tidak meyakinkan  

 4-dU < d < 4-dL : pengujian tidak meyakinkan  

 

3. Hasil Pengujian   

Dari hasil olah data program SPSS diketahui nilai Durbin Watson 

(DW) sebesar 1,803. Nilai dL dan dU Pada tingkat signifikan 5% (n = 

50, k=2) adalah sebesar 1.463 dan 1.628  

Tabel 18 

Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .155
a
 .024 -.057 4.416 2.376 

a. Predictors: (Constant), BUDAYA_RELIGIUS_SEKOLAH, PAI_DALAM_KELUARGA 

b. Dependent Variable: KECERDASAN_EMOSIONAL 

      Sumber : Hasil olah data SPSS pada bulan Januari 2017 

 
 

4. Kesimpulan  

 Berdasarkan dari hasil olah data program SPSS diketahui nilai 

Durbin Watson (DW) sebesar 2.376. berdasarkan output di atas, 
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diketahui DW 2,376, selanjutnya nilai ini akan kita bandingkan dengan 

nilai table 5%. Jumlah sampel N = 27 dan jumlah variabel bebas 2 

(K=2). dL dan dU Pada tingkat signifikan 5% (n = 27, k = 2) adalah 

sebesar  1,2399 dan 1,5562. Artinya nilai DW 2.376 lebih besar dari 

batas atas (dU) yakni 1,2399 dan kurang dari  (4-dU) 4-1,2399 = 2,760 

sehingga tidak terjadi atau terbebas dari autokorelasi. 

 

D. Pengujian Hipotesis 

 Hasil pengujian persyaratan analisis tersebut menunjukkan bahwa 

skor setiap variabel penelitian telah memenuhi syarat untuk dilakukan 

pengujian statistik lebih lanjut, yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis 

dalam penelitian bertujuan untuk menguji 3 hipotesis yang telah dirumuskan 

di bab sebelumnya yaitu:  

1.  Analisis Regresi Ganda  

 Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear 

antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2,….Xn) dengan variabel 

dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing 

variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan 

biasanya berskala interval atau rasio. 

 Model persamaan regresi ganda yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah:  
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ŷ=a + bX1+ cX2  

Keterangan:  

ŷ  :  Kecerdasan emosional  

a,b, c  :  Bilangan konstan atau koefesien regresi  

X1  :  Pendidikan agam Islam dalam keluarga 

X2  :  Budaya religius sekolah  

Tabel 19 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 50.169 27.558  1.821 .081 

PAI_DALAM_KELUARGA .138 .259 .114 2.532 .599 

BUDAYA_RELIGIUS_SEKOLAH .264 .377 .150 2.700 .491 

a. Dependent Variable: KECERDASAN_EMOSIONAL 
 

Sumber : Hasil olah data SPSS pada bulan Januari 2017 
 

 Setelah dipergunakan perhitungan komputer dengan 

menggunakan program SPSS terhadap data yang diperoleh dari lapangan, 

diperoleh data sebagai berikut:  

ŷ = 50,169+ 0,138 X1+2,64 X2  

 Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut; 

pertama, 50,169 mengandung arti bahwa pada saat X1 dan X2 diasumsikan 

nol (tidak ada) maka Y adalah 50,169. 

 Koefisien regresi variabel pendidikan agama Islam dalam 

keluarga (X1) sebesar 0,138; artinya jika variabel independen kecerdasan 

emosional (Y) nilainya tetap dan budaya religius sekolah (X2) mengalami 
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kenaikan 1%, maka kecerdasan emosional (Y) akan mengalami kenaikan 

sebesar 0,138. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif 

antara budaya religius sekolah (X2) dengan kecerdasan emosional (Y), 

semakin naik pendidikan agama Islam dalam keluarga (X1) maka semakin 

naik kecerdasan emosional (Y). 

 Koefisien regresi variabel budaya religius sekolah (X2) sebesar 

2,64; artinya jika variabel independen kecerdasan emosional (Y) nilainya 

tetap dan pendidikan agama Islam dalam keluarga (X1) mengalami 

kenaikan 1%, maka kecerdasan emosional (Y) akan mengalami kenaikan 

sebesar 2,64. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif 

antara pendidikan agama Islam dalam keluarga (X1) dengan kecerdasan 

emosional (Y), semakin naik budaya religius sekolah (X2) maka semakin 

naik kecerdasan emosional (Y). 

 

2.  Uji Setelah Regresi  

 Selanjutnya persamaan regresi di atas perlu diuji dengan 

melakukan pengujian secara statistik sebagai berikut:  

a. Uji Parsial (Uji t)  

 Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang 

nyata secara individual antara variabel terikat dengan variabel bebas. 

Disini pengujian dilakukan dengan menggunakan degree of freedom 

(derajat kebebasan) sebesar N-k, kriteria perilaku dengan level of 

signicant 5%. Adapun tahap pengujian adalah sebagai berikut:  
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b. Rumusan Hipotesis  

H0 : artinya Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan Budaya 

Religius Sekolah secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

Kecerdasan Emosional peserta didik.  

Ha : artinya Cara Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan 

Budaya Religius Sekolah secara parsial  berpengaruh terhadap 

Kecerdasan Emosional peserta didik. 

 

c. Taraf Signifikansi 

α 5%  = 0,05  

n  = 27 

k  = 2  

N-k  = 25 

T tabel  = (t 0,05; df 27) = 1,703 

 

d. Kriteria Pengujian 

1) Apabila -1,703 > t hitung atau t hitung > 1,703, maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. Artinya variabel bebas mempengaruhi variabel 

terikat secara signifikan.  

2) Apabila -1,703 < t hitung atau t hitung < 1,703, maka Ho diterima 

dan Ha ditolak. Artinya variabel bebas tidak mempengaruhi 

variabel terikat secara signifikan. 

 

 e.  Hasil Pengujian  

 Berdasarkan perhitungan komputer menggunakan program 

SPSS, diperoleh data sebagai berikut:  
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Tabel 20 

Hasil Uji t  

 

Variabel thitung ttabel Kesimpulan 

X1 2,532 1,703 Signifikan 

X2 2,700 1,703 Signifikan 

   Sumber: Hasil data yang diolah, Januari 2017 

 

f.   Kesimpulan  

1) Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga (X1)  

Karena, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya Pendidikan 

Agama Islam dalam Keluarga berpengaruh terhadap Kecerdasan 

Emosional peserta didik.  

2) Budaya Religius sekolah (X2)  

Karena, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya Budaya Religius 

sekolah berpengaruh terhadap Kecerdasan Emosional peserta didik.  

 

3.  Uji Secara Serempak (Uji f)  

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel 

bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang nyata atau tidak 

terhadap variabel terikat. Dalam hal ini menggunakan derajat keyakinan 

95% (α=5%). Adapun langkah pengujiannya sebagai berikut: 

a. Hipotesis  

Ho : artinya pendidikan agama Islam dalam keluarga dan budaya 

religius sekolah secara bersama-sama tidak berpengaruh 
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terhadap kecerdasan emosional peserta didik. 

Ha : artinya pendidikan agama Islam dalam keluarga dan budaya 

religius sekolah secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

kecerdasan emosional peserta didik. 

 

b. Taraf signifikansi:  

α 5%  = 0,05  

n  = 27 

k  = 3 

N-k  = 24 

f tabel  = (f 0,05; df 27) = 0,404 

 

c. Kriteria pengujian adalah:  

1) Apabila f hitung < f tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak mempengaruhi 

variabel terikat secara signifikan.  

2) Apabila f hitung > f tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi 

variabel terikat secara signifikan. 

 

d.  Hasil pengujian  

 Berdasarkan perhitungan komputer menggunakan program 

SPSS, diperoleh data sebagai berikut:  

 Pada tingkat signifikan 5% dengan derajat kebebasan 27 

diperoleh niai f tabel adalah 0,388. F hitung diketahui nilainya sebesar 
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0,680. dikarenakan f hitung lebih besar dan f tabel (0,680 > 0,404), 

maka Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya bahwa variabel bebas 

secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel terikat. 

 

e.  Kesimpulan  

 Variabel bebas yakni pendidikan agama Islam dalam keluarga 

dan budaya religius sekolah secara bersama-sama memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yakni kecerdasan 

emosional peserta didik.  

 

4. Sumbangan Relatif (SR) dan Sumbangan Efektif (SE)  

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui atau mengukur 

seberapa besar variasi dari variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel 

bebas. Nilai dari koefesien determinasi (R
2
) antara 0 sampai 1. Apabila 

nilai koefisien determinasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin baik, 

artinya variabel bebas semakin besar menjelaskan variabel terikat.  

Tabel 21 

Sumbangan SR dan SE 
 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .155
a
 .24 -.057 4.416 

a. Predictors: (Constant), BUDAYA_RELIGIUS_SEKOLAH, 

PAI_DALAM_KELUARGA 

b. Dependent Variable: KECERDASAN_EMOSIONAL 
 

Sumber : Hasil olah data SPSS pada bulan Januari 2017 
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 Hasil penghitungan menggunakan SPSS diketahui nilai R
2
 adalah 

0.24, artinya variasi kecerdasan emosional (Y) sesuai dengan model 

sebesar 24 % dijelaskan oleh variabel Pendidikan Agama Islam dalam 

Keluarga dan Budaya Religius sekolah, dan sisanya dijelaskan oleh faktor 

di luar model analisis. 

 

E. Pembahasan 

1. Pengaruh Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga (X1) dengan 

Kecerdasan Emosional (Y). 

 Pendidikan agama Islam dalam keluarga mempunyai pengaruh 

positif terhadap kecerdasan emosional peserta didik SMPN 2 Banjar Margo. 

Hasil uji menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,532, dan nilai ini lebih besar 

dan t tabel pada taraf signifikansi 5% yaitu 1,703. Artinya semakin tinggi 

pendidikan agama Islam dalam keluarga akan berakibat semakin tinggi pula 

kecerdasan emosional peserta didik SMPN 2 Banjar Margo. Hal ini sesuai 

dengan teori yang menyatakan bahwa kecerdasan merupakan kemampuan 

untuk bertindak secara terarah, berfikir secara rasional dan menghadapi 

lingkungannya secara efektif.
1
 Pendapat lain kecerdasan adalah properti dari 

pikiran yang mencakup banyak kemampuan mental yang terkait, seperti 

kapasitas untuk berpikir, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir 

abstrak, memahami gagasan, bahasa dan belajar.
2
 Hasil penelitian ini juga 

sesuai dengan Hamalik, mengemukakan, bahwa kecerdasan emosional 

                                                           
1
 M. Hariwijaya, Tes Kecerdasan Emosional, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 2. 

2
 Ajib, Pusat Terapi Gelombang Otak, Karya Abadi www.gelombangotak.com,  

diunduh pada Tanggal 20 Januari 2017,  Pukul 13.20 wib. 

http://www.gelombangotak.com/
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merupakan kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan orang lain, 

kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan kemampuan mengelola 

emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang 

lain.
3
 

 Pendapat lain kecerdasan emosi atau Emotional Intelligence (EI) 

adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosinya. EI dengan 

indikator rasa empati, kemampuan mengekpresikan dan memahami diri, 

beradaptasi, bekerja dalam tim, berbagi dan sebagainya.
4
 

 Jika peserta didik memiliki pendidikan agama Islam dalam 

keluarga yang baik maka akan menunjang dan meningkatkan  kecerdasan 

emosional peserta didik. 

 

2. Pengaruh Budaya Religius sekolah (X2) dengan Kecerdasan Emosional (Y) 

 Budaya religius sekolah mempunyai pengaruh positif terhadap 

kecerdasan emosional peserta didik SMPN 2 Banjar Margo. Hasil uji 

menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,700, dan nilai ini lebih besar dari t 

tabel pada taraf signifikansi 5% yaitu 1,703. Artinya dengan semakin baik 

budaya religius sekolah akan berakibat semakin tinggi pula kecerdasan 

emosional peserta didik SMPN 2 Banjar Margo. Hal ini sekaligus 

membuktikan kebenaran teori, budaya religius sekolah adalah cara berfikir 

dan cara bertindak warga sekolah yang didasarkan atas nilai-nilai religius 

(keberagamaan). 

                                                           
3
 Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, 

(Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 13 
4
 Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensi, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2011), h. 152 
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 Secara umum budaya dapat terbentuk secara prescriptive dan dapat 

juga secara terprogram atau solusi terhadap suatu masalah. Pertama, 

terbentuknya budaya religius sekolah melalui penurutan, peniruan, 

penganutan dan penataan suatu skenario (tradisi, perintah). Kedua, 

pembentukan budaya secara terprogram melalui learning process. Pola ini 

bermula dari dalam diri pelaku budaya dan suara kebenaran, keyakinan.
5
 

 Jadi buruknya budaya religius sekolah merupakan salah satu faktor 

penyebab rendahnya hasil belajar sehingga menyebabkan menurunnya 

mutu pendidikan. Faktor kecerdasan emosional yang buruk merupakan 

penyebab masih cukup banyaknya siswa yang sebenarnya pandai tetapi 

hanya meraih prestasi yang tidak lebih baik dari siswa yang sebenarnya 

kurang pandai tetapi mampu meraih prestasi yang tinggi karena 

mempunyai budaya religius sekolah yang baik sehingga meningkatkan 

kecerdasan emosional. 

 

3. Pengaruh Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga (X1) dan Budaya 

Religius sekolah (X2) terhadap Kecerdasan Emosional (Y) 

 Pendidikan agama Islam dalam keluarga dan budaya religius 

sekolah secara bersamaan mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kecerdasan emosional peserta didik SMPN 2 Banjar 

Margo. Hal ini ditunjukkan dengan nilai f hitung yang didapatkan melalui 

bantuan SPSS sebesar 0,680. Dikarenakan F hitung lebih besar dari F tabel 

pada taraf signifikan 5% yakni 0,404 (0,680 > 0,404), maka artinya bahwa 

                                                           
5
 Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, 

h. 102 
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variabel bebas secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat. Besaran sumbangan kedua variabel bebas di atas 

terhadap variabel terikat sebesar 2,4 (24%). Artinya variabel kecerdasan 

emosional dapat diterjemahkan oleh pendidikan agama Islam dalam 

keluarga dan budaya religius sekolah sebesar 24%, dan selebihnya 

dipengaruhi oleh faktor lain di luar model analisis ini. Hal ini sesuai 

dengan teori, pendidikan agama Islam di rumah tangga sangat penting. 

Alasan pertama, pendidikan di masyarakat, rumah ibadah, sekolah 

frekuensinya rendah. Pendidikan agama di masyarakat hanya berlangsung 

beberapa jam saja setiap minggu, di rumah ibadah seperti masjid, juga 

sebentar, di sekolah hanya dua jam pelajaran setiap minggu. Alasan kedua, 

dan ini paling penting, inti pendidikan agama Islam ialah penanaman iman. 

Penanaman iman itu hanya mungkin dilaksanakan secara maksimal dalam 

kehidupan sehari-hari dan itu hanya mungkin dilakukan di rumah. 

Pendidikan agama itu intinya ialah pendidikan keimanan, yaitu usaha-

usaha menanamkan keimanan di hati anak-anak.
6
 

 Pengaruh selanjutnya dari pendidikan agama Islam terhadap 

kecerdasan emosional peserta didik adalah orang tua sebagai pemelihara 

dan pelindung keluarga, artinya orang tua selain mendidik, juga berperan 

dan bertugas melindungi keluarga dan memelihara keselamatan keluarga, 

baik dari segi moril maupun materil, dalam hal moril antara lain orang tua 

berkewajiban memerintahkan anak anaknya untuk taat kepada segala 

                                                           
6
 Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam, h. 134 
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perintah Allah SWT, seperti sholat, puasa dan lain-lainnya. Sedangkan 

dalam hal materil bertujuan untuk kelangsungan kehidupan, antara lain 

berupa mencari nafkah.
7
 

 Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditegaskan bahwa pengaruh 

pendidikan agama Islam dalam keluarga terhadap kecerdasan emosional 

peserta didik, merupakan suatu yang sangat signifikan bagi pertumbuhan 

dan pendidikan peserta didik yang kemudian dapat mempengaruhi 

berbagai perilaku anak dalam kehidupannya. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan 

agama Islam dalam keluarga dengan budaya religius sekolah secara 

bersama-sama mempengaruhi kecerdasan emosional peserta didik SMPN 2 

Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. 

 

                                                           
7
  Jalaluddin, Rakhmat, Keluarga Muslim dalam Masyarakat Moderen, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2008), h. 20 


