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Dalam kegiatan pembelajaran, target utama seorang 

guru dalam pengajaran biasanya pengentasan kurikulum 

atau materi yang sudah ada pada silabus tanpa ditambah 

dengan pengembangannya. Ditambah lagi hal itu juga tidak 

diiringi dengan metode dan strategi yang inovatif. Sudah 

tentu hal ini menjadi kendala siswa dalam memahami 

pembelajaran. Untuk mengembangkan potensi yang dimiliki 

siswa tidak hanya semata-mata dilakukan di dalam kelas, 

melainkan dengan pembelajaran di luar kelas sesuai dengan 

pilihan siswa. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan 

emosi dari seseorang dalam situasi kelompok yang 

mendorong mereka untuk menyokong pada pencapaian dan 

ikut tanggung jawab dalam suatu suatu organisasi. Dari 

situasi kelompok tersebut tentunya setiap orang memiliki 

tipe kepribadian yang berbeda antara yang satu dengan yang 

lainnya. Dari tipe kepribadian yang berbeda tersebut 

tentunya akan melahirkan pemikiran dan kreativitas yang 

berbeda-beda. Untuk menunjang kreativitas, salah satunya 

yaitu dengan pengembangan minat dan bakat yang biasanya 

difasilitasi dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler. 

Ekstrakurikuler hadrah merupakan salah satu 



ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 1 Sukorejo. 

Ekstrakurikuler memiliki peran penting dalam 

pengembangan kreativitas siswa karena kehadirannya dapat 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh siswa 

sesuai dengan keinginan siswanya. Dengan hal ini siswa 

dapat memiliki pengalaman baru yang sesuai dengan 

minatnya sendiri. 

Penelitian ini bertujuan untuk  (1) mengetahui 

pengaruh keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah terhadap 

kreativitas siswa di SMP Negeri 1 Sukorejo, (2) mengetahui 

pengaruh tipe kepribadian terhadap  kreativitas siswa di 

SMP Negeri 1 Sukorejo, dan (3) mengetahui pengaruh 

keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah dan tipe kepribadian 

terhadap kreativitas siswa di SMP Negeri 1 Sukorejo. 

Penelitian ini dirancang dengan pendekatan 

kuantitatif, dengan jumlah populasi 40 responden dan 

dijadikan sampel penelitian dengan menggunakan teknik 

sampling jenuh. Serta menggunakan analisis regresi linier 

sederhana dan berganda, instrumen pengumpulan data yang 

digunakan adalah angket, observasi, dan dokumentasi. 

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan: 1) 

terdapat pengaruh yang signifikan antara keikutsertaan 

ekstrakurikuler hadrah terhadap kreativitas siswa sebesar 

47,0568808%, dan sisanya 52,9431192%  dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak sedang  diteliti oleh peneliti, 2) 

terdapat pengaruh yang signifikan antara tipe kepribadian 

terhadap kreativitas siswa sebesar 89,041098%, dan sisanya 

10,958902% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak sedang  

diteliti oleh peneliti, dan 3) terdapat pengaruh yang 

signifikan antara keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah dan 

tipe kepribadian terhadap kreativitas siswa sebesar 

91,37555%, dan sisanya 8,62445% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak sedang  diteliti oleh peneliti. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam UU SISDIKNAS No.20 Tahun 2003  

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 

dikemukakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggug jawab.
1
 Hal 

ini menunjukkan bahwasanya negara memberikan 

perhatian khusus terhadap berkembangnya potensi 

peserta didik. 

Di masa sekarang dengan kemajuan dan 

perubahan yang begitu cepat dalam bidang teknologi 

dan ilmu pengetahuan, pendidik tak mungkin dapat 

meramalkan dengan tepat pengetahuan macam apa yang 

dibutuhkan seorang anak selewat sepuluh tahun 

mendatang agar mampu menghadapi masalah 

kehidupannya ketika dewasa.
2
 Apa yang dapat 

dilakukan oleh pendidik adalah mengembangkan sikap 

dan kemampuan peserta didik yang dapat membantu 

                                                           
1
 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 
2
 Utami Munandar, Kreativitas & Keterbakatan (Strategi 

Mewujudkan Potensi Kreatif dan Bakat) (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2002), 13. 

1 
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menghadapi persoalan-persoalan di masa mendatang 

secara kreatif dan inovatif. Kemampuan kreatif 

seseorang sering begitu ditekan oleh pendidikan dan 

pengalamannya sehingga ia tidak dapat mengenali 

potensinya, apalagi mewujudkannya.
3
 

Kenyataannya yang sering terjadi di lapangan 

justru sebaliknya. Target utama seorang guru dalam 

pengajaran biasanya pengentasan kurikulum atau materi 

yang sudah ada pada silabus tanpa ditambah dengan 

pengembangannya. Parahnya lagi hal itu juga tidak 

ditunjang dengan metode dan strategi yang inovatif. 

Sudah tentu hal ini menjadi kendala siswa dalam 

memahami pembelajaran. Pembelajaran yang 

seharusnya menyenangkan justru dirasa siswa 

membosankan. Dalam proses belajar mengajar banyak 

ditemukan fakta bahwa guru hanya mentransfer ilmu 

tanpa melihat kondisi siswa.
4
  

Dewasa ini kita semua menerima pendapat 

bahwa dalam kehidupan sehari-hari manusia tidaklah 

lepas dari hubungan satu dengan yang lain. Ia selalu 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga 

kepribadian individu, kecakapan-kecakapannya, ciri-ciri 

kegiatannya baru menjadi kepribadian individu yang 

sebenar-benarnya apabila keseluruhan sistem psyco-

physik tersebut berhubungan dengan lingkungannya. 

Tegasnya individu memerlukan hubungan dengana 

                                                           
3
 Ibid. 

4
 Ibid.  
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lingkungannya, tanpa hubungan ini individu bukanlah 

individu lagi. 
5
 

Tiap-tiap orang mempunyai sifat kepribadiannya 

masing-masing yang berbeda antara seseorang dengan 

yang lain. Ada orang yang mempunyai sifat keras hati, 

berkemauan keras,tekun dalam  usahanya, halus 

perasaannya, dan ada pula yang sebaliknya. Sifat-sifat 

kepribadian yang ada pada seseorang itu sedikit 

banyaknya turut mempengaruhi sampai dimanakah 

hasil belajarnya dapat dicapai.
6
 

Kepribadian mengandung pengertian yang 

sangat kompleks, berkali-kali dikatakan bahwa 

kepribadian itu mencakup berbagai aspek dan sifat-sifat 

fisis maupun psikis dari seseorang individu. 

Kepribadian juga bersifat unik. Artinya kepribadian 

seseorang bersifat khas, mempunyai ciri-ciri tertentu 

yang membedakan dari individu yang lain.
7
 

Kepribadian merupakan sifat individu manusia, artinya 

tidak seorang pun yang memiliki kepribadian sama. 

Kepribadian atau personality itu dinamis, tidak 

statis atau tetap saja tanpa perubahan. kepribadian 

menunjukkan tingkah laku yang terintegrasi dan 

merupakan interaksi antara kesanggupan-kesanggupan 

bawaan yang ada pada individu dengan lingkungannya. 

Ia bersifat psiko-fisik, yang berarti baik faktor 

                                                           
5
 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 

53. 
6
 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), 104 
7
 Ibid, 155.  
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jasmaniah maupun rohaniah individu itu bersama-sama 

memegang peranan dalam kepribadian. Kepribadian 

juga bersifat unik, artinya kepribadian seseorang 

sifatnya khas, mempunyai cirri-ciri tertentu yang 

membedakannya dari individu yang lain.
8
 

Kreativitas itu bukan semata-mata merupakan 

bakat kreatif atau kemampuan kreatif yang dibawa 

sejak lahir, melainkan merupakan hasil dari hubungan 

interaktif dan dialektis antara potensi kreatif individu 

dengan proses belajar dari lingkungannya. Mengingat 

bahwa kreativitas merupakan bakat yang secara 

potensial dimiliki oleh setiap orang, yang dapat 

ditemukenali (diidentifikas) dan dipupuk melalui 

pendidikan yang tepat, salah satu masalah yang kritis 

adalah bagaimana dapat mengembangkannya melalui 

pengalaman pendidikan.
9
 

Banyak hal yang memengaruhi kreativitas 

siswa, antara lain adalah bakat, kemampuan kognitif, 

karakter kepribadian, pendidikan, dan motivasi 

intrinsik. Dari hal tersebut penulis memandang bahwa 

karakter kepribadian juga sangat berpengaruh dalam 

mengembangkan kreativitas siswa, karena tentunya dari 

perbedaan akan mewujudkan suatu gagasan baru. 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan 

diluar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk 

membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan 

kebutuhan, potensi, bakat, dan minat, melalui kegiatan 

                                                           
8
 Ibid, 156. 

9
 Ibid, 14. 
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yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan 

atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan 

berkewenangan di sekolah atau madrasah.
10

 Dengan 

adanya progam pengembangan diri, diharapkan siswa 

mampu mengembangkan kreativitas yang dimilikinya 

sehingga akan berdampak baik terhadap kreativitas 

siswa. 

Sebenarnya, banyak hal yang dapat 

meningkatkan kreativitas belajar siswa, baik itu dapat 

diaplikasikan di dalam pembelajaran maupun diluar jam 

pelajaran, akan tetapi dari sudut pandang peneliti salah 

satu alternatif yang mungkin dilakukan ialah kegiatan 

ekstrakurikuler karena siswa yang mengikuti 

ekstrakurikuler disesuaikan dengan minat siswa sendiri. 

Kegiatan ekstrakurikuler memiliki fungsi untuk 

menunjang progam pembelajaran di kelas dan untuk 

menunjuang program keberhasilan progam kurikuler 

termasuk didalamnya mencakup kepribadian, serta 

pengembangan minat dan bakat peserta didik.
11

 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu kegiatan 

yang dapat megembangkan kreativitas siswa, karena 

siswa belajar sesuai dengan minat dan tingkat 

kesenangannya masing-masing. 

SMP Negeri 1 Kecamatan Sukorejo merupakan 

salah satu pendidikan formal yang ada di Ponorogo 

                                                           
10

 Muhaimin, et al., Pengembangan Model KTSP di Sekolah dan 

Madrasah (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008), 74.  
11

 Raharjo, Inovasi Pendidikan Agama Islam (Yogyakarta: 

Magnum Pustaka, 2012), 149. 
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memberikan program pendidikan ekstrakurikuler untuk 

pengembangan kreativitas siswa serta memfasilitasi 

berbagai macam bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang 

ada di sekolah. Hadrah atau rebana merupakan salah 

satu ekstrakurikuler yang dikembangkan di SMP Negeri 

1 Kecamatan Sukorejo. Salah satu hal yang menarik 

dari SMPN 1 Kecamatan Sukorejo Ponorogo adalah 

ekstrakurikuler hadrah, yang mana hadrah dapat 

dikembangkan di sekolah yang berbasis umum. Hadrah 

adalah sebuah alat musik yang bernafaskan islami yaitu 

dengan melantunkan shalawat nabi diiringi dengan alat 

musik dan tabuhan tertentu.
12

 

Hasil observasi peneliti di SMP Negeri 1 

Kecamatan Sukorejo Ponorogo, peneliti menemukan 

bahwa banyak siswa yang menemukan potensi dalam 

diri sehingga melahirkan suatu kreativitas yang baik 

dari siswa itu sendiri melalui kegiatan ekstrakurikuler, 

salah satunya ialah ekstrakurikuler hadrah. Siswa dapat 

menciptakan suatu ide dan tampilan baru dengan penari 

sufi yang dimilikinya. Namun, masih ada beberapa 

siswa yang kurang memanfaatkan waktu luang yang 

mereka miliki dan tidak memanfaatkan fasilitas dari 

sekolah untuk menunjang potensi kreatif yang ada pada 

diri siswa. Contohnya, sebagian dari siswa bersikap 

kurang antusias terhadap pengembangan diri yang 

sudah diselenggarakan oleh sekolah. Hal ini dibuktikan 

                                                           
12

 Observasi di SMPN 1 Kecamatan Sukorejo Ponorogo pada 

tanggal 07 Desember 2018 
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dengan rendahnya gagasan atau ide baru yang belum 

ditemukan oleh sebagian siswa.
13

  

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di SMP 

Negeri 1 Kecamatan Sukorejo Ponorogo dengan judul 

“Pengaruh Keikutsertaan Ekstrakurikuler Hadrah dan 

Tipe Kerpibadian terhadap Kreativitas Siswa di SMP 

Negeri 1 Kecamatan Sukorejo Ponorogo.” 

 

B. Batasan Masalah 

Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji 

untuk ditindak lanjuti dalam penelitian ini. Namun, 

karena cakupan bidang yang sangat luas serta adanya 

berbagai keterbatasan yang ada, sehingga dalam 

penelitian ini dibatasi pada pengaruh keikutsertaan 

ekstrakurikuler hadrah dan kepribadian terhadap 

kreativitas siswa.   

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan 

masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh keikutsertaan ekstrakurikuler 

hadrah terhadap kreativitas siswa di SMP Negeri 1 

Kecamatan Sukorejo? 

2. Adakah pengaruh tipe kepribadian terhadap 

kreativitas siswa di SMP Negeri 1 Kecamatan 

Sukorejo? 

                                                           
13

 Ibid.  
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3. Adakah pengaruh yang signifikan antara 

keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah dan tipe 

kepribadian terhadap kreativitas siswa di SMP 

Negeri 1 Kecamatan Sukorejo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh keikutsertaan 

ekstrakurikuler hadrah terhadap kreativitas siswa di 

SMP Negeri 1 Kecamatan Sukorejo Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui pengaruh tipe kepribadian 

terhadap kreativitas siswa di SMP Negeri 1 

Sukorejo Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui pengaruh keikutsertaan 

ekstrakurikuler hadrah dan tipe kepribadian 

terhadap kreativitas siswa di SMP Negeri 1 

Sukorejo Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a. Sebagai informasi di bidang ekstrakurikuler 

khususnya pengaruh ekstrakurikuler hadrah 

terhadap kreativitas siwa 

b. Sebagai pembanding, pertimbangan, dan 

pengembangan pada penelitian sejenis di 

masa yang akan datang 

2. Manfaat Praktis 

Dilihat dari kemanfaatan praktis, penelitian 

ini berguna untuk: 
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a. Orang tua, penelitian ini diharapkan orang 

tua dapat mengetahu kreativitas siswa dalam 

ekstrakurikuler serta ikut andil memotivasi 

anaknya untuk aktif mengikuti 

ekstrakurikuler hadrah. 

b. Pendidik, penelitian ini diharapkan agar 

pendidik bekerja sama dan bersinergi 

memberikan pengetahuan tentang pentingnya 

mengikuti ekstrakurikuler hadrah terutama 

dalam mengembangkan kreativitas. 

c. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan agar 

siswa aktif mengikuti ekstrakurikuler hadrah 

sehingga memiliki pengalaman dan 

pengetahuan yang luas. 

d. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan agar 

penulis dapat menambah wawasan dan 

pengalaman baru serta ilmu pengetahuan. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai 

penelitian ini dapat disusun sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

Isi dan sistematika penyusunan laporan hasil 

penelitian kuantitatif ini dibagi menjadi tiga bagian 

utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. 

Untuk memudahkan dalam penulisan, maka 

pembahasan dalam penelitian nanti penulis 

kelompokkan menjadi V bab, yang masing-masing bab 
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terdiri dari sub yang berkaitan. Sistematika pembahasan 

ini adalah: 

Bab pertama, berisi tentang latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua, bab ini menguraikan telaah hasil 

penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka berfikir, 

dan hipotesis penelitian. 

Bab ketiga, bab ini menguraikan rancangan 

penelitian, populasi dan sampel, instrumen 

pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data. 

Bab keempat, merupkan uraian tentang 

gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, 

analisis data (pengajuan hipotesis) dan pembahasan atau 

interpretasi atas angka statistik. 

Bab kelima, bab ini berisi kesimpulan dari 

seluruh uraian bab terdahulu dan saran yang bisa 

menunjang peningkatan dari permasalahan yang 

dilakukan. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR, DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

Disamping memanfaatkan berbagai teori yang 

relevan dengan bahasan ini, penulis juga melakukan 

kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang ada 

relevansinya dengan penelitian ini. 

Skripsi Agus Pramono, Penguatan Nilai 

Karakter Siswa Melalui Program Ekstrakurikuler 

Hadrah di SMK Batur Jaya 2 Ceper Klaten, dalam 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa yang 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler hadrah lebih 

memiliki nilai karakter yang kuat. Karakter yang 

dimiliki siswa setelah mengikuti progam 

ekstrakurikuler hadrah antara lain religius, percaya diri, 

peduli sosial, tanggung jawab, jujur, dan disiplin. 

Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-

sama meneliti tentang ekstrakurikuler hadrah. 

Perbedaannnya adalah penelitian di atas bertujuan untuk 

menguatkan nilai karakter sedengkan dalam penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program 

ekstrakurikuler terhadap kreativitas siswa. Perbedaan 

lainnya adalah penelitian terdahulu menggunakan 

metodologi kualitatif sedangkan penelitian ini 

menggunakan metodologi kuantitatif. 

11 
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Skripsi Nurlinda Puji Astuti, Pengaruh 

Lingkungan Sekolah dan Tipe Kepribadian Terhadap 

Prestasi Belajar Siswa Kelas VII di SMP Negeri Sambit 

Tahun 2016/2017. Dalam penelitian tersebut adanya 

pengaruh yang signifikan antara lingkungan sekolah 

terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas VIII di SMP 3 

Sambit dengan prosentase sebesar 12,57%, juga adanya 

pengaruh yang signifikan antara tipe kepribadian 

terhadap prestasi belajar PAI dengan prosentase sebesar 

35,12%, dan ada juga pengaruh yang signifikan antara 

lingkungan sekolah dan tipe kepribadian terhadap 

prestasi belajarnya. Dalam penelitian terdahulu dan 

penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama 

meneliti tentang tipe kepribadian. Perbedaannya adalah 

bahwa dalam penelitian terdahulu meneliti tentang 

pengaruh tipe kepribadian terhadap prestasi belajar 

siswa sedangkan dalam penelitian ini ialah tentang 

pengaruh tipe kepribadian terhadap kreativitas siswa. 

Skripsi Indana Rohmatul Za’idah, Pengaruh 

Keikutsertaan dalam Organisasi Pelajar Madrasah Al-

Islam (OPMI) dan Motivasi terhadap Kreativitas 

Belajar Siswa. Dari hasil penelitian, maka keikutsertaan 

dalam organisasi pelajar madrasah Al-Islam OPMI dan 

motivasi secara signifikan berpengaruh terhadap 

kreativitas belajar siswa. kemudian diperoleh koefisien 

determinasi sebesar 50,80 artinya keikutsertaan dalam 

organisasi pelajar madrasah Al-Islam (OPMI) dan 

motivasi berpengaruh sebesar 43,90% terhadap 

kreativitas belajar siswa dan siswanya 56,01% 
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dipengaruhi faktor-faktor lain yang sedang tidak diteliti 

oleh peneliti. Dalam penelitian terdahulu dan penelitian 

ini terdapat persamaan yaitu sama-sama meneliti 

tentang faktor yang memengaruhi kreativitas siswa. 

Perbedaannya adalah bahwa dalam penelitian terdahulu 

meneliti tentang organisasi sedangkan dalam penelitian 

ini ialah tentang program kegiatan ekstrakurikuler. 

 

B. Landasan Teori 

1. Keikutsertaan Ekstrakurikuler Hadrah 

a. Partisipasi  

Partisipasi merupakan keterlibatan mental 

dan emosi dari seseorang dalam situasi 

kelompok yang mendrong mereka untuk 

menyokong kepada pencapaian tujuan pada 

tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung 

jawab terhadap kelompoknya. Demikian halnya 

dikemukakan oleh Cohen dan Uphof, partisipasi 

sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan 

keputusan, pelaksanaan program, memperoleh 

kemanfaatan, dan mengevaluasi program.
14

 

Adapun konsep partisipasi menurut 

ensiklopedia pendidikan adalah sebagai 

berikut:
15

 

                                                           
14

 Siti Irene Dwi Astuti Dwiningrum, Desentralisasi dan 

Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan (Yogyakarta: Juni, 2011), 51. 
15

 B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah (Jakarta: 

PT Rineka Cipta, 1997), 279. 
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Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala 

demokratis dimana orang diikutsertakan 

dalam perencanaan serta pelaksanaan dan 

juga ikut memikul tanggung jawab sesuai 

dengan tingkat kematangan dan tingkat 

kewajibannya. Partisipasi itu menjadi 

lebih baik dalam bidang-bidang fisik 

maupun bidang mental serta penentuan 

kebijaksanaan. 

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah 

keterlibatan mental dan emosi serta fisik 

anggota dalam memberikan inisiatif terhadap 

kegiatan-kegiatan yang dilancarkan oleh 

organisasi serta mendukung pencapaian tujuan 

dan bertanggung jawab atas keterlibatannya.
16

 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas 

dapat diketahui bahwa dalam partisipasi terdapat 

unsur-unsur sebagai berikut: 

1) Keterlibatan anggota dalam segala kegiatan 

yang dilaksanakan oleh organisasi. 

2) Kemauan anggota untuk berinisiatif dan 

berkreasi dalam kegiatan-kegiatan yang 

dilancarkan oleh organisasi. 

Adapun sifat dari partisipasi tersebut 

adalah:
17

 
                                                           

16
 B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, 280. 

17
 Ibid,. 
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1) Adanya kesadaran dari para anggota 

kelompok. Artinya adanya penerimaan yang 

lebih besar terhadap perintah yang diberikan 

dan adanya perasaan diperlukan. 

2) Tidak adanya unsur paksaan. Tidak ada 

pihak-pihak yang merasa terancam dengan 

adanya partisipasi itu. 

3) Anggota merasa ikut memiliki. Partisipasi 

akan terwujud apabila organisasi 

memberikan peluang bagi anggotanya untuk 

berpartisipasi. Peluang untuk berpartisipasi 

tersebut luas dalam organisasi yang bersifat 

demokratis baik dalam pengambilan 

keputusan maupun dalam praktik 

pelaksanaan dan evaluasi hasil pelaksanaan 

keputusan. 

Dalam penelitian ini partisipasi yang 

dimaksud adalah partisipasi siswa yaitu 

keikutsertaan atau keterlibatan dalam kegiatan-

kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah 

dalam hal ini kegiatan ekstrakurikuler.
18

 

Partisipasi siswa dalam kegiatan 

ekstrakurikuler sangat penting bagi 

pengembangan program ekstrakurikuler yang 

dibuat oleh sekolah. Kepala sekolah sebagai 

administrator sekolah agar dapat menilai secara 

periodik tentang kemanfaatan program bagi 

                                                           
18

 Ibid.  
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siswa serta perubahan dan perbaikan program 

kegiatan murid tersebut.
19

 

Dengan demikian kegiatan ekstrakurikuler 

sebagai organisasi siswa di sekolah agara dapat 

melibatkan semua siswa di sekolah, harus 

menyelenggarakan jenis kegiatan yang sesuai 

dengan kebutuhan siswa dan memiliki 

kemanfaatan bagi dirinya sebagai sarana 

pendewasaan diri dan penyaluran bakat-bakat 

potensial mereka, disamping kepala sekolah 

harus memerintahkan siswa untuk mengikuti 

ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh 

sekolah yang bertujuan mengembangkan 

program kegiatan ekstrakurikuler sekolah. 

Untuk mengukur partisipasi siswa 

ditentukan oleh bebrapa hal sebagai berikut:
20

 

1) Kritik, usul, saran, dan pendapat dari 

anggota yang terbuka. Artinya mengambil 

bagian dalam proses keputusan dengan cara 

menyatakan pendapat atau masalah, 

misalnya tujuan yang harus dicapai oleh 

kelompok, cara mencapai tujuan, 

mengalokasikan sumber yang langka, 

pemilihan perorangan yang mewakili 

kelompok, penilaian efektivitas-efisiensi, 

dan relevansi kegiatan. 

                                                           
19

 Ibid. 
20

 B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, 288. 
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2) Adanya ketetapan melaksanakan tugas dan 

kewajiban. Individu-individu disini saling 

membantu untuk pembutan keputusan 

terhadap persoalan-persoalan yang sedang 

dihadapi sehingga saling tukar menukar ide 

mereka satu per satu. 

3) Adanya kehadiran dalam rapat. Yaitu 

melibatkan diri dalam aspek organisasi dari 

proses partisipasi, misalnya mengikuti 

kegiatan yang dilaksanakan, 

menyelenggarakan pertemuan kelompok 

atau rapat. 

4) Adanya kesediaan anggota untuk berkorban. 

Kesediaan berpartisipasi dalam memberikan 

buah pikir, tenaga, harta benda, 

keterampilan, serta partisipasi sosial yang 

diberikan sebagai kedekatan hati. 

5) Adanya pemanfaatan jasa untuk diberikan. 

Peserta partisipasi haruslah mempunyai 

kemampuan-kemampuan tertentu agar 

efektif untuk dipartisipasikan. 

 

b. Ekstrakurikuler Hadrah 

1) Pengertian Ekstrakurikuler  

Menurut Suharsimi AK, kegiatan 

ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan, 

di luar struktur program yang pada 
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umumnya merupakan kegiatan pilihan.
21

 

Sedangkan definisi kegiatan ekstrakurikuler 

menurut Direktorat Pendidikan Menengah 

Kejuruan adalah:
22

 

Kegiatan yang dilakukan di luar jam 

pelajaran tatap muka, dilaksanakan di 

sekolah atau di luar sekolah agar lebih 

memperkaya dan memperluas 

wawasan pengetahuan dan 

kemampuan yang telah dipelajari dari 

berbagai mata pelajaran dalam 

kurikulum.  

Berdasarkan uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

adalah kegiatan tambahan di luar struktur 

program dilaksanakan di luar jam pelajaran 

biasa agar memperkaya dan memperluas 

wawasan pengetahuan dan kemampuan 

siswa. 

Kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan 

untuk mengembangkan salah satu bidang 

pelajaran yang diminati oleh sekelompok 

siswa, misalnya olahraga, kesenian, 

berbagai macam keterampilan dan 

kepramukaan diselenggarakan di sekolah di 

                                                           
21

 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1997), 271. 
22

 Ibid,.  
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iar jam pelajaran biasa. Pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler antara satu sekolah 

dan sekolah yang lain bisa saling berbeda. 

Variasinya sangat ditentukan oleh 

kemampuan guru, siswa dan kemampuan 

sekolah. 

2) Tujuan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler yang 

merupakan seperangkat pengalaman belajar 

memiliki nilai-nilai manfaat bagi 

pembentukan kepribadian siswa. adapun 

tujuan dari pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah menurut  

Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan 

adalah:
23

  

a) Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat 

meningkatkan kemampuan siswa 

beraspek kognitif, efektif, dan 

psikomotor. 

b) Mengembangkan bakat dan minat siswa 

dalam upaya pembinaan pribadi menuju 

pembinaan manusia seutuhnya yang 

positif. 

c) Dapat mengatahui, mengenal serta 

membedakan antara hubungan satu 

pelajaran dengan mata pelajaran 

lainnya. 

                                                           
23

 Ibid,. 
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3) Jenis kegiatan ekstrakurikuler 

Menurut Hadari Nawawi, jenis-jenis 

kegiatan ekstrakurikuler yaitu:
24

 

a) Pramuka sekolah 

b) Olahraga dan kesenian 

c) Kebersihan dan keamanan sekolah 

d) Tabungan pelajar dan pramuka 

e) Majalah sekolah 

f) Warung/kantin sekolah 

g) Usaha kesehatan sekolah 

Sedangkan menurut Depdikbud, 

kegiatan ekstrakurikuler dibagi menjadi dua 

jenis, yaitu:
25

 

a) Kegiatan yang bersifat sesaat, misalnya 

karyawisata, bakti sosial. 

b) Kegiatan yang bersifat kelanjutan, 

misalnya pramuka, PMR, dan 

sebagainya. 

 

4) Prinsip-prinsip Program Ekstrakurikuler 

Menurut Oteng Sutisna prinsip program 

ekstrakurikuler adalah:
26

 

a) Semua murid, guru, dan personel 

administrasi hendaknya ikut serta 

dalam usaha meningkatkan program. 

                                                           
24

 Ibid,. 274. 
25

 B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, 276. 
26

 Ibid,. 272. 
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b) Kerjasama dalam tim adalah 

fundamental. 

c) Pembatasan-pembatasan untuk 

partisipasi hendaknya dihindarkan. 

d) Prosesnya adalah lebih penting 

daripada hasil. 

e) Program hendaknya cukup 

komprehensif dan seimbang dapat 

memenuhi kebutuhan dan minat semua 

siswa 

f) Program hendaknya mempertimbang-

kan kebutuhan khusus sekolah. 

g) Program harus dinilai berdasarkan 

sumbangannya kepada nilai-nilai 

pendidikan di sekolah dan efisiensi 

pelaksanaannya. 

h) Kegiatan ini hendaknya menyediakan 

sumber-sumber motivasi  yang kaya 

bagi pengajaran kelas, sebaliknya 

pengajaran di kelas hendaknya juga 

menyediakan sumber motivasi yang 

kaya bagi kegiatan murid. 

i) Kegiatan ekstrakurikuler ini hendaknya 

dipandang sebagai integral dari 

keseluruhan program pendidikan di 

sekolah, tidak sekedar tambahan atau 

sebagai kegiatan yang berdiri sendiri. 
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c. Hadrah / Rebana 

Hadrah biasa dikenal dengan rebana. 

Hadroh adalah sebuah musik yang bernafaskan 

Islami yaitu dengan melantunkan Sholawat Nabi 

diiringi dengan alat tabuhan tertentu, mungkin 

ketika anda telusuri sejarah rebana maka akan 

menemukan sejarahnya bahwa rebana itu 

berasal dari kebudayaan Timur Tengah lebih 

tepatnya dikenal dengan marawis di negeri 

asalnya.
27

 

Dari segi istilah atau definisi. Hadroh 

menurut tasawuf adalah suatu metode yang 

bermanfaat untuk membuka jalan masuk ke 

“hati”, karena orang yang melakukan rebana 

dengan benar terangkat kesadarannya akan 

kehadiran Allah yang senantiasa hadir dan 

senantiasa meliputi, pada mulanya rebana ini 

merupakan kegiatan para sufi yang biasanya 

melibatkan seruan atas sifat-sifat Allah yang 

maha hidup.
28

 

Menurut Banoe, rebana adalah alat musik 

tradisional berupa kendang satu sisi dengan 

badan tidak rendah sesuai dengan genggaman 

tangan, termasuk dalam keluarga frame-drum 

                                                           
27

 Agus Pramono, Skripsi: “Penguatan Nilai Karakter Siswa 

Melalui Progam Ekstrakurikuler Hadroh Di SMK Batur Jaya 2 Ceper 

Klaten” (Surakarta: UIN Surakarta, 2107), diakses pada 13 November 

2018 

28
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sejenis tambourin, baik dengan kericikan atau 

tanpa kericikan. Alat musik rebana dapat 

mengeluarkan berbagai macam bunyi meskipun 

bentuknya sederhana. Alat musik rebana dapat 

mengeluarkan enam macam bunyi, diantaranya: 

suara tinggi bergema, suara tinggi tidak 

bergema, suara sedang bergema, suara sedang 

tidak bergema, suara rendah bergema, dan suara 

rendah tidak bergema. Perbedaan cara memukul 

pada bagian rebanalah yang menimbulkan enam 

karakter bunyi tersebut.
29

 

 

2. Kepribadian 

a. Pengertian Kepribadian 

Menurut asal katanya, kepribadian atau 

personality berasal dari bahasa latin personare, 

yang berarti mengeluarkan suara (to sound 

through). Istilah ini digunakan untuk 

menunjukkan suara dari percakapan seorang 

pemain sandiwara melalui topeng (masker) yang 

dipakainya. Pada mulanya istilah persona berarti 

topeng yang dipakai oleh pemain sandiwara, 

dimana pemain sandiwara itu diproyeksikan, 

kemudian kata persona itu berarti pemain 

sandiwara itu sendiri.
30

 Menurut derlega, 

Winstead & Jones mengartikannya sebagai 

                                                           
29

 Ibid,. 
30

 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan ( Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1998), 154. 
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sistem yang relatif stabil mengenai karakteristik 

individu yang bersifat internal, yang 

berkontribusi terhadap pikiran, perasaan, dan 

tingkah laku yang konsisten. 
31

 

Berdasarkan uraian di atas penulis 

menyimpulkan bahwa tipe kepribadian adalah 

pengelompokan tingkah laku seseorang baik 

yang dibawa sejak lahir atau yang berasal dari 

pengalaman sehingga menunjukkan kekhasan 

seseorang sehingga membedakan antara 

individu yang satu dengan individu yang 

lainnya. 

 

b. Tipe-Tipe Kepribadian 

Muray membagi tipe kepribadian menjadi:
32

 

1) Tipe teoretis, yaitu orang yang menyenangi 

ilmu pengetahuan, berpikir logis, dan 

rasional. 

2) Tipe humanis, yaitu tipe orang yang 

memiliki sifat kemanusiaan yang 

mendalam. 

3) Tipe sensasionis, yaitu tipe orang yang suka 

sensasi dan berkenalan. 

4) Tipe praktis, yaitu tipe orang yang giat 

bekerja dan mengadakan praktik.  

                                                           
31

Syamsu Yusuf LN dan Achmad Juntika Nurihsan, Teori 

Kepribadian (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 3. 
32

 Jalaluddin, Psikologi Agama ( Jakarta: Grafindo Persada, 
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c. Karakteristik Kepribadian 

EB. Hurlock mengemukakan bahwa 

penyesuaian yang sehat atau kepribadian yang 

sehat ditandai dengan karakteristik sebagai 

berikut:
33

 

1) Mampu menilai diri secara realistik. 

Individu yang berkepribadian sehat mampu 

menilai dirinya sebagaimana apa adanya, 

yang menyangkut fisik postur tubuh, wajah 

dan kemampuan. 

2) Mampu menilai situasi secara realistik, 

individu yang dapat menghadapi situasi 

kehidupan yang dialaminya mau 

menerimanya secara wajar. 

3) Mampu menilai prestasi yang diperoleh 

secara realistis, keberhasilan yang diperoleh 

dan mereaksinya secara rasional. 

4) Mempunyai tanggung jawab, mempunyai 

keyakinan terhadap kemampuannya. 

5) Kemandirian, mempunyai sikap mandiri 

dalam berfikir dan bertindak. 

6) Dapat mengontrol emosi, individu merasa 

nyaman dengan emosinya. 

7) Berorientasi tujuan, setiap orang 

mempunyai tujuan yang ingin dicapainya. 

                                                           
33
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8) Berorientasi keluar, empati terhadap orang 

lain mempunyai kepedulian terhadap 

situasi. 

9) Penerimaan sosial, dinilai positif oleh orang 

lain mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

sosial. 

10)  Memiliki filsafat hidup, yang berakar pada 

keyakinan agama yang dianutnya. 

11)  Berbahagia, kehidupannya diwarnai 

kebahagiaan. 

Adapun kepribadian tidak sehat ditandai 

dengan karakteristik sebagai berikut:
34

 

1) Mudah marah. 

2) Menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. 

3) Sering merasa tertekan. 

4) Bersikap kejam. 

5) Ketidakmampuan menghindar dari perilaku 

menyimpang, meskipun sudah diperingati. 

6) Mempunyai kebiasaan berbohong. 

7) Bersikap memusuhi. 

8) Senang mencemoohkan orang lain. 

9) Sulit tidur. 

10)  Kurang memiliki rasa tanggung jawab. 

11)  Sering mengalami pusing kepala (meskipun 

penyebabnya bukan bersifat organik) 

12)  Kurang memiliki kesadaran untuk mentaati 

agama. 

                                                           
34
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13)  Bersikap pesimis dalam menghadapi 

kehidupan. 

14) Kurang bergairah. 

 

d. Perubahan Kebribadian 

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

perubahan kepribadian diantaranya adalah 

sebagai berikut:
35

 

1) Faktor fisik seperti gangguan otak, kurang 

gizi, mengkonsumsi obat-obat terlarang, 

minuman keras, dan gangguan organik. 

2) Faktor lingkungan sosial budaya, seperti 

krisis politik, krisis ekonomi, dan keamanan 

yang menyebabkan terjadinya masalah 

pribadi. 

3) Faktor itu sendiri, seperti tekanan 

emosional, dan identifikasi atau imitasi 

terhadap orang lain yang berkepribadian 

menyimpang. 

 

3. Kreativitas 

a. Pengertian Kreativitas 

Rogers menekankan bahwa sumber 

kreativitas adalah kecenderungan untuk 

mengaktualisasikan diri, mewujudkan potensi, 

dorongan untuk berkembang dan menjadi 

matang, kecenderungan untuk mengekspresikan 

dan mengaktifkan semua kemampuan organism. 

                                                           
35
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Clark Moustakes , psikolog humanistik 

terkemuka lainnya menyatakan bahwa 

kreativitas adalah pengalaman mengekspresikan 

dan mengaktualisasikan identitas individu dalam 

bentuk terpadu dalam hubungan dengan diri 

sendiri, dengan alam, dan dengan orang lain. 

Hal ini sesuai dengan konsep pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya.
36

 

Perkembangan kreativitas sangat erat 

kaitannya dengan perkembangan kognitif 

individu karena karena kreativitas sesungguhnya 

perwujudan dari pekerjaan otak.
37

 Lahirnya 

kreativitas dalam bentuk gagasan maupun karya 

nyata merupakan perpaduan antara fungsi kedua 

otak, yaitu otak kiri dan kanan. Hal ini menjadi 

tampak semakin jelas bahwa breativitas 

berkaitan dengan fungsi otak yang berkaitan 

dengan perkembangan intelek. 

 

b. Faktor-faktor yang Memengaruhi 

Kreativitas 

Pada mulanya kreativitas dipandang 

sebagai faktor bawaan yang hanya dimiliki oleh 

individu tertentu. Dalam perkembangan 

selanjutnya, ditemukan bahwa kreativitas tidak 

                                                           
36

 Utami Munandar, Kreativitas dan Keterbakatan: Strategi 

Mewujudkan Potensi  Kreatif dan Bakat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2002), 24. 
37

 Mohammad Ali, dan Mohammad Asrori, Psikologi Remaja 

Perkembangan Peserta Didik (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 40. 
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dapat berkembang secara otomatis tetapi 

membutuhkan rangsangan dari lingkungan.
38

 

Utami Munandar mengemukakan bahwa 

faktor-faktor yang memengaruhi kreativitas 

adalah:
39

 

1) Usia  

2) Tingkat pendidikan orang tua 

3) Tersedianya fasilitas, dan 

4) Penggunaan waktu luang 

 

Definisi teori mutakhir tentang kreativitas 

yang juga menekankan pentingnya aspek pribadi 

diberikan Sternberg dalam “three facet model of 

creativity”, yaitu kreativitas merupakan 

pertemuan yang khas antara tiga atribut 

psikologis: intelegensi, gaya kognitif, dan 

kepribadian. Secara bersamaan ketiga segi 

dalam alam pikiran ini membantu memahami 

apa yang melatarbelakangi individu yang 

kreatif.
40
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c. Karakteristik Kreativitas 

 Torrance mengemukakan karakteristik 

kreativitas sebaga berikut:
41

  

1) Memiliki rasa ingin tahu yang besar 

2) Tekun dan tidak mudah bosan  

3) Percaya diri dan mandiri 

4) Merasa tertantang oleh kemajemukan atau 

kompleksitas 

5) Berani mengambil resiko 

6) Berpikir divergen 

 

Selanjutnya Semiawan dalam Munandar 

berpendapat kreativitas merupakan kemampuan 

untuk memberikan gagasan-gagasan baru dan 

menerapkannya dalam pemecahan masalah. Hal 

ini diperkuat dengan pendapat Jamaris yang 

memaparkan bahwa secara umum karakteristik 

dari suatu bentuk kreativitas tampak dalam 

proses berpikir saat seseorang memecahkan 

masalah yang berhubungan dengan:
42

 

1) Kelancaran dalam memberikan jawaban dan 

atau mengemukakan pendapat atau ide 

2) Kelenturan berupa kemampuan untuk 

mengemukakan berbagai alternatif dalam 

memecahkan masalah 

                                                           
41
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3) Keaslian berupa kemampuan untuk 

menghasilkan berbagai idea tau karya yang 

asli hasil pemikiran sendiri 

4) Elaborasi berupa kemampuan untuk 

memperluas ide dan aspek-aspek yang 

mungkin tidak terpikirkan atau terlihat 

orang lain 

5) Keuletan dan kesabaran dalam menghadapi 

suatu situasi yang tidak menentu. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor 

yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. 

Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan di atas, 

maka dihasilkan kerangka berfikir yang berupa 

kerangka asosiatif: 

Variabel X1 : Ekstrakurikuler Hadrah 

Variabel X2 : Tipe Kepribadian 

Variabel Y : Kreativitas 

Berdasarkan telaah hasil penelitian terdahulu 

dan landasan teori di atas, maka dapat diajukan 

kerangka berfikir penelitian sebagai berikut: 

1. Jika keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah baik, 

maka kreativitas siswa akan baik. 

2. Jika keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah kurang 

baik, maka kreativitas siswa kurang baik. 
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3. Jika tipe kepribadian baik, maka kreativitas siswa 

akan baik. 

4. Jika tipe kepribadian kurang baik, maka kreativitas 

siswa kurang baik. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai 

terbukti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan 

kerangka berfikir di atas, maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah: 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara 

keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah dan tipe 

kepribadian terhadap kreativitas siswa di SMP 

Negeri 1 Sukorejo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. RANCANGAN PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif, yang dasarnya berupa angka-angka. Untuk 

menganalisis data yang sudah terkumpul menggunakan 

analisis regresi, yaitu suatu model statistika yang 

mempelajari pola hubungan yang logis antara dua atau 

lebih variabel dimana salah satunya ada yang berlaku 

sebagai variabel dependen (variabel terikat) dan yang 

lainnya sebagai variabel independen (variabel bebas).
43

 

Dalam rancangan penelitian ini, penulis 

menggunakan tiga variabel yaitu satu variabel dependen 

(variabel terikat) dengan dua variabel independen 

(variabel bebas). Variabel pada dasarnya adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

Variabel dalam penelitian ini yaitu:
44

 

1. Variabel independen (variabel bebas) adalah 

variabel yang memengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat).
45

 Dalam penelitian ini, variabel  

                                                           
43

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2010), 60. 
44

 Ibid, 60. 
45

 Ibid, 61. 
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independen ada dua yaitu keikutsertaan 

ekstrakurikuler hadrah (x1) dan tipe kepribadian 

(x2).  

2. Variabel dependen (variabel terikat) adalah 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, 

variabel dependennya adalah kreativitas ( y ).  

 

B. POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi adalah universum, dimana universum 

itu dapat berupa orang, benda atau wilayah yang ingin 

deketahui oleh peneliti.
46

 Populasi adalah seluruh data 

yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup 

dan waktu yang kita tentukan. Jadi populasi 

berhubungan dengan data, bukan manusianya. Kalau 

setiap manusia memberikan suatu data, maka 

banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan 

banyaknya manusia.
47

 Sedangkan sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. 

Sampel adalah bagian dari populasi, sebagai 

contoh (monster) yang diambil dengan menggunakan 

cara-cara tertentu. Sampel atau contoh adalah sub-unit 

populasi survey atau populasi survey itu sendiri, yang 

oleh peneliti dipandang mewakili populasi target. 

                                                           
46

 Ibid.  
47

 Margono , S, Metodologi Penelitian Pendidikan; Komponen 

MKDK (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 118. 
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Dengan kata lain sampel adalah elemen-elemen 

populasi yang dipilih atas dasar keperwakilannya. 

Adakalanya peneliti menentukan seluruh populasi 

menjadi sampel penelitian, dalam konteks ini berarti 

bahwa penelitian dimaksudkan untuk melakukan studi 

terhadap populasi.
48

 

Apabila populasi kurang dari 100 orang lebih 

baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan 

populasi, sedangkan apabila populasi dalam jumlah 

besar dapat diambil antara 10% sampai 25% atau 

lebih.
49

 Mengingat jumlah populasi kurang dari 100 

maka penelitian ini adalah penelitian populasi karena 

subyeknya meliputi semua yang terdapat dalam 

populasi. 

 

C. INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

Instrumen  pengumpulan data adalah alat untuk 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati 

(variabel penelitian). Peneliti menggunakan instrumen 

untuk mengumpulkan data.
50

 Data yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah 

di SMP Negeri 1 Sukorejo. 

                                                           
48

 Sudarmawan Danim, Metodologi Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu 

Perilaku, 89. 
49

 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan 

(Yogyakarta: Bina Aksara, 1983), 93. 
50

 Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik 

dengan Menggunakan SPSS, 78. 
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2. Data tentang kepribadian siswa di di SMP Negeri 1 

Sukorejo. 

3. Data tentang kreativitas siswa di SMP Negeri 1 

Sukorejo. 

Adapun instrumen pengumpulan data dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel. 3.1 

Instrumen Pengumpulan Data 

Judul 
Varia

bel 

Sub 

variabel 

Indikator subjek  Tek 

nik 

No. Item 

Valid tidak 

valid 

Penga

ruh 

Keiku

tsertaa

n 

Ekstra

kuriku

ler 

Hadra

h dan 

Tipe 

Kepri

badia

n 

terhad

ap 

Varia

bel 

X-1 

 

Keik

utsert

aan 

Ekstr

akuri

kuler 

Hadr

ah 

Unsur 

partisip

asi 

Keterlibata

n siswa 

dalam 

segala 

kegiatan 

Siswa/

siswi 

anggo 

ta 

ekstra

kuriku

ler 

hadrah 

SMP 

N 1 

Sukor

ejo 

Ang

ket  

1, 2,  3 

Kemauan 

siswa 

untuk 

berinisiatif 

dan 

berkreasi 

dalam 

kegiatan 

5, 6 4 

Sifat 

dari 

partisip

Adanya 

kesadaran 

dari para 

7, 8, 

9 
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Judul 
Varia

bel 

Sub 

variabel 

Indikator subjek  Tek 

nik 

No. Item 

Valid tidak 

valid 

Kreati

vitas 

Siswa 

di 

SMP 

Neger

i 1 

Sukor

ejo 

asi anggota 

kelompok 

Tidak 

adanya 

unsur 

paksaan 

siswa 

10, 

11 

12 

Anggota 

merasa 

ikut 

memiliki 

13, 

14 

 

Penguk

uran 

partisip

asi 

Adanya 

Kritik, 

usul, dan 

saran, dan 

pendapat 

dari 

anggota 

yang 

terbuka 

16, 

17, 

18 

15 

Ketetapan 

melaksana

kan tugas 

dan 

19, 

20 
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Judul 
Varia

bel 

Sub 

variabel 

Indikator subjek  Tek 

nik 

No. Item 

Valid tidak 

valid 

kewajiban 

Adanya 

Kehadiran  

21, 

22, 

24 

23 

Kesediaan 

anggota 

untuk 

berkorban 

25, 

26 

 

Pemanfaat

an  jasa 

untuk 

diberikan 

27, 

28, 

29, 

30 

 

Varia

bel 

X-2 

 

Tipe 

Kepri

badia

n 

Tipe 

Teoreti

s 

Menyukai 

ilmu 

pengetahu

an 

Siswa/

siswi 

anggot

a 

ekstra

kuriku

ler 

hadrah 

SMP 

N 1 

Sukor

ejo 

Ang

ket  

1, 2, 

4, 5 

3 

Berpikir 

logis 

6, 7, 

8 

 

Rasional 9, 10, 

11 

 

 
Tipe 

Humani

s 

Memiliki 

sifat 

kemanusia

an yang 

mendalam 

13, 

14, 

15 

12 
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Judul 
Varia

bel 

Sub 

variabel 

Indikator subjek  Tek 

nik 

No. Item 

Valid tidak 

valid 

Tipe 

sensasi

onis 

Suka 

sensasi 

16, 

18, 

19 

17 

Suka 

berkenalan 

20, 

22, 

23 

21 

Tipe 

praktis 

Giat 

bekerja 

24, 

25, 

27 

26 

Mengadak

an praktik 

28, 

29, 

30 

 

Varia

bel 

Y-1 

 

Kreat

ivitas 

Karakte

ristik 

Kreativ

itas 

Memiliki 

rasa ingin 

tahu yang 

besar 

Siswa/

siswi 

anggot

a 

ekstra

kuriku

ler 

hadrah 

SMP 

N 1 

Sukor

ejo 

Ang

ket  

1, 2, 

3 

4 

Tekun dan 

tidak 

mudah 

bosan 

5, 7, 

8 

6 

Percaya 

diri dan 

mandiri 

9, 10, 

11, 

12, 

13, 

15 

14 
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Judul 
Varia

bel 

Sub 

variabel 

Indikator subjek  Tek 

nik 

No. Item 

Valid tidak 

valid 

Merasa 

tertantang 

oleh 

kemajemu

kan atau 

kompleksit

as 

17, 

18, 

20 

16, 

19 

Berani 

mengambi

l resiko 

21, 

22, 

23, 

24, 

25, 

26 

 

Berpikir 

divergen 

27, 

29, 

30 

28 

 

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam 

penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Angket 

Angket adalah cara pengumpulan data 

dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada 

responden, dengan harapan mereka akan 
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memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut. 

Daftar pertanyaan bersifat terbuka, jika pilihan 

jawaban tidak ditentukan sebelumnya, dan bersifat 

tertutup jika pilihan jawaban telah disediakan 

sebelumnya.
51

 Teknik angket disebut juga teknik 

kuesioner atau wawancara tertulis. Angket 

merupakan suatu alat pengumpul informasi dengan 

cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis 

untuk menjawab secara tertulis pula oleh 

respondenangket seperti hanya interview, 

dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang 

diri responden atau informasi tentang orang lain. 

Untuk angket, peneliti tujukan kepada seluruh 

siswa yang menjadi populasi penelitian, untuk 

mengumpulkan data tentang pelaksanaan 

keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah dan 

kepribadian siswa terhadap kreativitas siswa SMP 

Negeri 1 Sukorejo. 

Alasan peneliti memilih metode ini 

adalah:
52

 

a. Dapat mengungkapkan pendapat atau 

tanggapan seseorang baik secara individu 

maupun kelompok terhadap permasalahan. 

                                                           
51

 M. Ma’ruf Abdullah, Metodologi Penelitian Kuantitatif 

(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 248. 
52

 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2008), 76. 
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b. Dapat disebarkan untuk responden yang 

berjumlah besar dengan waktu yang relatif 

singkat. 

c. Tetap terjaganya objektivitas responden dari 

pengaruh luar terhadap suatu permasalahan 

yang diteliti. 

d. Tetap terjaganya kerahasiaan responden untuk 

menjawab sesuai dengan pendapat pribadi. 

e. Karena diformat dalam bentuk surat, maka 

biaya lebih murah. 

f. Penggunaan waktu yang lebih fleksibel sesuai 

dengan waktu yang telah diberikan peneliti. 

g. Dapat menjaring informasi dalam skala luas 

dengan waktu cepat. 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala likert, yaitu skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau kelompok orang terhadap fenomena 

atau gejala sosial yang telah ditetapkan oleh 

peneliti yang kemudian disebut sebagai variabel 

penelitian. Variabel penelitian ini dijabarkan 

melalui dimensi menjadi sub sub variabel-sub 

variabel kemudian dijadika indikator-indikator 

yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menyusun 

item-item pertanyaan atau pernyataan yang 

berhubungan dengan variabel penelitian.
53

 

                                                           
53

 Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik 

dengan Menggunakan SPSS 17, 73. 
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Pada skala likert ada tiga pilihan skala, yaitu 

skala tiga, skala empat, dan skala lima. Pada 

umumnya menggunakan skala dengan lima angka. 

Skala ini disusun dalam bentuk  pernyataan yang 

diikuti oleh pilihan respons yang menunjukkan 

tingkatan. 
54

 

Penentuan skor disetiap jenjang skala likert 

tersebut harus disesuaikan dengan jenis narasi 

pertanyaan atau pernyataan, yaitu apakah narasi 

pertanyaan bersifat negatif (Unfavorable) atau 

narasi pertanyaannya bersifat positif (favorable). 

Berikut ini pemberian skor untuk setiap jenjang 

skala likert baik itu pertanyaam yang positif 

ataupun negatif yang dapat dilihat pada tabel: 

Tabel. 3.2 

Skor Skala Likert 

POSITIF  NEGATIF  

Selalu  4 Selalu  4 

Sering  3 Sering  3 

Kadang-Kadang  2 Kadang-Kadang  2 

Tidak Pernah 1 Tidak Pernah 1 

 

 

                                                           
54

 S. Eko Putro Widoyoko, Penelitian Hasil Pembelajaran di 

Sekolah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 151. 
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2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah salah satu teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam 

metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data 

historis. Sebagian data yang tersedia berbentuk 

surat, catatan harian, kenang-kenangan, dan 

laporan. Dalam penelitian kuantitatif, teknik 

dokumentasi berfungsi untuk menghimpun secara 

selektif bahan-bahan yang dipergunakan di dalam 

kerangka atau landasan teori, penyususnan 

hipotesis secara tajam.
55

 

Penggunaan teknik ini digunakan untuk 

mengetahui data yang dianggap penting untuk 

menunjang penelitian seperti profil sekolah, visi, 

misi, dan tujuan, struktur organisasi, keadaan guru 

dan siswa, sarana dan prasarana, serta tentang 

perkembangan SMP Negeri 1 Kecamatan Sukorejo 

Ponorogo. 

3. Observasi 

Teknik observasi adalah alat pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara mengamati dan 

mendengar dalam rangka memahami, mencari 

jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial 

keagamaan dalam beberapa waktu tanpa 

memengaruhi fenomena yang ada yang diobservasi 

                                                           
55

 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, 181. 
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dengan mencatat, merekam, memotret fenomena 

tersebut guna penemuan data analisis.
56

 

Dalam penelitian ini pengamat bertindak 

sebagai partisipan, artinya dalam mendapatkan data 

peneliti ikut serta dalam berbagai peristiwa dan 

kegiatan yang berada di dalam kegiatan 

ekstrakurikuler hadrah di SMP Negeri 1 Kecamatan 

Sukorejo. Adapun yang yang diobservasi peneliti 

adalah siswa yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler hadrah SMP Negeri 1 Sukorejo, 

untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah dan 

kepribadian terhadap kreativitas siswa. 

 

E. TEKNIK ANALISIS DATA 

Dalam penelitian kuantitaif, analisis data 

merupakan kegiatan setelah data dari seluruh respond 

atau sumber data lain terkumpul yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan.
57

 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan dua 

langkah teknik analisa data, yakni analisa data pra 

penalitian dan analisa data penelitian. Adapun 

rinciannya sebagai berikut:Analisa data dalam 

                                                           
56

 Imam Suprayogo, Tobrani, Metodologi Penelitian (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2003), 167. 
57

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, 207. 



46 
 

 

penelitian ini adalah menggunakan metode statistik 

dengan teknik analisis linier regresi ganda yaitu sebagai 

berikut: 

1. Pra penelitian 

a. Uji validitas 

Instrumen dalam suatu penelitian perlu diuji 

validitas dan  reliabilitasnya. Instrumen yang 

valid berarti alat ukur yang digunakan  untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid 

berarti instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur.
58

 

Jadi validitas instrumen mengarah pada 

ketepatan instrumen dalam fungsi sebagai alat 

ukur. 

Adapun cara menghitungnya yaitu dengan 

menggunakan korelasi product moment dengan 

rumus:
59

 

    
              

                         
 

     = Angka indeks korelasi product 

moment 

   = Jumlah seluruh nilai   

   = Jumlah seluruh nilai   

                                                           
58

 Ibid, 121.  
59

Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu 
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    = Jumlah perkalian antara nilai   

dan nilai   

      = Number of cases 

Dengan cara yang sama didapatkan 

koefisien korelasi untuk item pertanyaan yang 

lain. Setelah itu untuk mendapatkan informasi 

kevalidannya, masing-masing nilai rxy 

dibandingkan dengan nilai rtabel . Apabila nilai 

rxy> rtabel, maka item pertanyaan dinyatakan 

valid.
60

 

Dari hasil perhitungan validitas item 

instrumen terhadap 30 item soal variabel 

keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah, terdapat 25 

item soal yang yang dinyatakan valid yaitu item 

nomor 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 

Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket 

uji validitas keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah 

dapat dilihat pada lampiran 5. 

Untuk variabel tipe kepribadian siswa, dari 

30 item soal yang dinyatakan valid terdapat 24 

item soal yaitu nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 

29, 30. Kemudian untuk mengetahui skor 

jawaban angket uji validitas tipe kepribadian 

siswa dapat dilihat pada lampiran 6. 

Sedangkan untuk hasil perhitungan 

validitas item soal instrumen kreativitas siswa, 

                                                           
60

Ibid., 84. 
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dari 30 item butir sial terdapat 23 item soal yang 

dinyatakan valid yaitu nomor 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 

11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 29, 30. Untuk mengetahui skor jawaban 

angket uji validitas kreativitas siswa dapat 

dilihat di lampiran 7.  

Kemudian hasil perhitungan validitas item 

instrumen di atas dapat disimpulkan ke dalam 

tabel rekapitulasi di bawah ini: 

Tabel 3.3 

Uji Validitas Instrumen Keikutsertaan 

Ekstrakurikuler Hadrah 

No Item Rxy Rtabel Keterangan 

1 0,474 0,444 VALID 

2 0,765 0,444 VALID 

3 0,256 0,444 TIDAK VALID 

4 0,318 0,444 TIDAK VALID 

5 0,508 0,444 VALID 

6 0,511 0,444 VALID 

7 0,505 0,444 VALID 

8 0,499 0,444 VALID 

9 0,476 0,444 VALID 

10 0,484 0,444 VALID 

11 0,555 0,444 VALID 
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No Item Rxy Rtabel Keterangan 

12 0,228 0,444 TIDAK VALID 

13 0,627 0,444 VALID 

14 0,486 0,444 VALID 

15 0,424 0,444 TIDAK VALID 

16 0,724 0,444 VALID 

17 0,634 0,444 VALID 

18 0,511 0,444 VALID 

19 0,487 0,444 VALID 

20 0,629 0,444 VALID 

21 0,559 0,444 VALID 

22 0,45 0,444 VALID 

23 0,162 0,444 TIDAK VALID 

24 0,502 0,444 VALID 

25 0,482 0,444 VALID 

26 0,523 0,444 VALID 

27 0,577 0,444 VALID 

28 0,502 0,444 VALID 

29 0,575 0,444 VALID 

30 0,498 0,444 VALID 
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Dari hasil uji validitas instrumen di atas 

dapat disimpulkan bahwa untuk variabel 

keikutsertaan ektrakurikuler hadrah dari 30 item 

soal terdapat 25 item yang dinyatakan valid dan 

5 item dinyatakan tidak valid. 

Tabel 3.4 

Uji Validitas Instrumen Tipe Kepribadian 

No Item Rxy Rtabel Keterangan 

1 0,583 0,444 VALID 

2 0,614 0,444 VALID 

3 0,236 0,444 TIDAK VALID 

4 0,468 0,444 VALID 

5 0,528 0,444 VALID 

6 0,602 0,444 VALID 

7 0,513 0,444 VALID 

8 0,444 0,444 VALID 

9 0,453 0,444 VALID 

10 0,631 0,444 VALID 

11 0,684 0,444 VALID 

12 0,421 0,444 TIDAK VALID 

13 0,487 0,444 VALID 

14 0,575 0,444 VALID 

15 0,583 0,444 VALID 
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No Item Rxy Rtabel Keterangan 

16 0,493 0,444 VALID 

17 -0,003 0,444 TIDAK VALID 

18 0,479 0,444 VALID 

19 0,624 0,444 VALID 

20 0,692 0,444 VALID 

21 0,238 0,444 TIDAK VALID 

22 0,615 0,444 VALID 

23 0,517 0,444 VALID 

24 0,595 0,444 VALID 

25 0,578 0,444 VALID 

26 0,247 0,444 TIDAK VALID 

27 0,483 0,444 VALID 

28 0,439 0,444 TIDAK VALID 

29 0,801 0,444 VALID 

30 0,47 0,444 VALID 

 

Dari hasil uji validitas instrumen di atas 

dapat disimpulkan bahwa untuk variabel tipe 

kepribadian dari 30 item soal terdapat 24 item 

yang dinyatakan valid dan 6 item dinyatakan 

tidak valid. 
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Tabel 3.5 

Uji Validitas Instrumen Kreativitas Siswa 

No Item Rxy Rtabel Keterangan 

1 0,61 0,444 VALID 

2 0,505 0,444 VALID 

3 0,612 0,444 VALID 

4 0,392 0,444 TIDAK VALID 

5 0,587 0,444 VALID 

6 -0,05 0,444 TIDAK VALID 

7 0,51 0,444 VALID 

8 0,472 0,444 VALID 

9 0,752 0,444 VALID 

10 0,284 0,444 TIDAK VALID 

11 0,617 0,444 VALID 

12 0,475 0,444 VALID 

13 0,668 0,444 VALID 

14 -0,07 0,444 TIDAK VALID 

15 0,513 0,444 VALID 

16 0,42 0,444 TIDAK VALID 

17 0,55 0,444 VALID 



53 
 

 

No Item Rxy Rtabel Keterangan 

18 0,597 0,444 VALID 

19 0,208 0,444 TIDAK VALID 

20 0,673 0,444 VALID 

21 0,491 0,444 VALID 

22 0,711 0,444 VALID 

23 0,849 0,444 VALID 

24 0,799 0,444 VALID 

25 0,737 0,444 VALID 

26 0,684 0,444 VALID 

27 0,766 0,444 VALID 

28 0,274 0,444 TIDAK VALID 

29 0,803 0,444 VALID 

30 0,478 0,444 VALID 

Dari hasil uji validitas instrumen di atas 

dapat disimpulkan bahwa untuk variabel 

kreativitas siswa dari 30 item soal terdapat 23 

item yang dinyatakan valid dan 7 item 

dinyatakan tidak valid. 
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b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah 

kepercayaan. Suatu tes dapat mempunyai taraf 

kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap. Maka pengertian 

reliabilitas tes, berhubungan dengan masalah 

ketetapan hasil tes.
61

 

Untuk menguji reliabilitas instrumen, dalam 

penelitian ini dilakukan dengan Internal 

Consistencydilakukan dengan cara menentukan 

instrumen sekali saja, kemudian data yang 

diperoleh di analisis dengan teknik tertentu.  

Untuk menguji reliabilitas instrumen yakni 

dengan menggunakan rumus varian. 

Rumus varian masing-masing item (  
 ) 

  
  = 

   
 

 
 - (

   

 
   

 

Setelah itu untuk mendapatkan informasi 

reliabilitasnnya, nilai koefesien alpha cronbach 

(   ) dibandingkan dengan       . Apabila nilai 

       ≥       , maka instrumen penelitian 

dinyatakan reliabel. Berikut adalah rumus 

koefesien alpha cronbach.
62
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    =  
 

   
    

   
 

  
   

 

Keterangan:  

    = koefisien reliabilitas tes 

k = banyaknya butir item  

   
  = total jumlah varian 

  
  = jumlah varian skor dari tiap-tiap butir item 

1  = bilangan konstanta  

Dari hasil uji reliabilitas variabel 

keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah, tipe 

kepribadian, dan kreativitas siswa dapat 

disimpulkan dalam tabel berikut: 

Tabel 3.6 

Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel R11 Rtabel Keterangan 

Keikutsertaan 

Esktrakurikuler 

Hadrah 

0,896 0,444 Reliabel 

Tipe Kepribadian 0,892 0,444 Reliabel 

Kreativitas 0,908 0,444 Reliabel 
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Untuk mengetahui output dari uji reliabilitas 

menggunakan spss versi 16, maka dapat dilihat 

pada lampiran 8, 9, 10. 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif yang menggunakan metode statistika 

parametrik di mana secara umum skala datanya 

menggunakan interval atau rasio dan distribusi 

data populasinya harus memenahi asumsi 

normal. Maka dalam penelitian ini 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan 

bantuan program SPSS untuk menguji setiap 

data variabel apakah data tersebut berdistribusi 

normal atau tidak. Kriteria pengambilan 

keputusan agar data variabel dapat dikatakan 

data yang berdistribusi normal adalah apabila 

hasil signifikansi > 0,05, dan data tidak 

berdistribusi normal apabila signifikansi < 

0,05.
63

 

Teknik analisis ini menggunakan statistika. 

Teknik analisis data untuk menjawab rumusan 

masalah 1, 2, dan 3 yang digunakan adalah 

dengan  mencari nilai mean dan Standar Deviasi 

dengan rumus sebagai berikut: 

                                                           
63

 Danang Sunyoto, Analisis Validitas dan Asumsi Klasik 

(Yogyakarta: Gava Media, 2012), 204. 
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Rumus Mean: 

   = 
  

 
 

Rumus Standar Deviasi: 

    =  
   

 
   

  

Keterangan: 

   dan    : Mean atau rata-rata yang 

dicari 

    dan    : Jumlah skor-skor (nilai-nilai) 

yang ada 

   : Jumlah observasi 

    dan     : Standar Deviasi 

    dan     : Jumlah skor x dan y 

setelah terlebih dahulu      dikuadratkan 

  
  dan   

  : Nilai rata-rata mean skor x 

dan y yang telah dikuadratkan 

Dari hasil di atas dapat diketahui Mean dan 

SD. Untuk menentukan keikutsertaan 

ekstrakurikuler hadrah, tipe kepribadian, dan 

kreativitas siswa dalam mengelompokkan ke 

dalam tiga bagian, yaitu bagian atas (kelompok 

siswa yang tergolong tinggi),  bagian tengah 

(kelompok siswa yang tergolong  

cukup/sedang), dan rangking bawah (kelompok 

siswa yang tergolong rendah), dengan 

menggunakan patokan sebagai berikut: 

a) Skor lebih dari mean + 1.SD adalah tingkat 

baik 

b) Skor kurang dari Mean -1.SD adalah kurang 
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c) Skor antara Mean -1.SD sampai Mean +1.SD 

adalah cukup.
64

 

Setelah dibuat pengelompokan kemudian dicari 

frekuensinya dan hasilnya diprosentasikan 

dengan rumus:  

P = 
  

 
 x 100% 

Keterangan : 

P : Angka Prosentase 

Fi : Frekuensi  

N  : Number Of Cases.
65

 

b. Uji Linieritas  

Uji linieritas merupakan uji kelinieran garis 

regresi. Uji ini digunakan pada analisis regresi 

linier sederhana maupun regresi linier ganda.
66

 

Uji linieritas dilakukan dengan cara mencari 

model garis regresi dari variabel independen x 

terhadap variabel dependen y.  

Hipotesis:  

H0 : garis regresi linier 

H1 : garis regresi non linier  

Keputusan:  
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 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2012), 175.  
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 Retno Widyaningrum, Statistika Edisi Revisi  (Yogyakarta: 

Pustaka Felicha, 2013), 20. 
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 Wulansari, Andhita Dessy, Aplikasi Statistika Parametrik dalam 

Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2013), 54 
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Tolak H0 apabila P-value <  

c. Uji Multikolinieritas 

Apabila variabel bebas (x) saling 

berkorelasi maka akan terjadi multicollinierity.
67

 

Artinya uji multikolinieritas digunakan untuk 

melihat ada atau tidaknya korelasi (keterkaitan) 

yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam 

suatu model regresi linear berganda. Alat 

statistik yang sering digunakan untuk menguji 

gangguan multikolinearitas adalah dengan 

variance inflation factor (VIF), korelasi pearson 

antara variabel-variabel bebas, atau dengan 

melihat eigenvalues dan condition index (CI). 

Dalam hal ini, peneliti menggunakan deteksi 

variance inflation factor (VIF) sebagai uji 

multikolinieritas. Cut off yang umum dipakai 

untuk menunjukkan adanya multikolinieritas 

adalah nilai tolerance > 0,10 atau sama dengan 

nilai VIF < 10.
68

 

d. Uji Heterokedastisitas 

Dalam persamaan regresi berganda perlu 

diuji mengenai sama atau tidak varians dari 

residual dari observasi yang satu dengan 

observasi yang lain.
69

 Analisis uji asumsi 
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 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program 
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heterokedastisitas hasil ouput SPSS melalui 

grafik scatterplot antara Z prediction (ZPRED) 

yang merupakan variabel bebas (sumbu X = Y 

hasil prediksi) dan nilai residualnya (SRESID) 

merupakan variabel terikat (sumbu Y = Y 

prediksi – Y riil). Uji statistik yang dapat 

digunakan adalah uji Glesjer, scatterplot, uji 

Golfeld-Quandt dan uji White. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan uji scatterplot untuk 

mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan 

antar varians. 

 

3. Uji Regresi Linier Sederhana 

Teknik analisis data yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah 1 dan 2 menggunakan 

rumus analisis regresi linier sederhana, dimana x 

digunakan untuk memprediksi y dan menggunakan 

SPSS 16. Langkah-langkah dalam rumus regresi 

linier sederhana adalah sebagai berikut: 

1) Merumuskan hipotesis penelitian 

2) Definisi variabel penelitian 

Variabel independen: X 

Variabel dependen: Y 

3) Mennguji signifikansi model  dengan tabel 

anova 
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Tabel 3.7 

Analysis Or Varians 

Variation 

Source 

 (df) Sum of Squre (SS) Mean 

Square 

(MS) 

Regression N SS Regression (SSR) 

SSR=      
 

   

b1 =1 x1y  =1 y2n 

 

     
   

  

 

  

 

Error n – 2 SS Error (SSE) 

SSE =     

   
       

 

   

b1 =1 x1y 

 
   

  
 

Total n -1 SS Total (SST) 

SST =     

   
 

    
    

 

 
 

 

 

Daerah penolakan: 

Fhitung = 
   

   
 

4) Mencari Ftabel 

Ftabel didapatkan dari tabel distribusi F. 

Ftabel= F(1;n-2) 

5) Kesimpulan  

Tolak H0 apabila Fhitung > F(1;n-2) 
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6) Menghitung Koefisien Determinasi 

(Besarnya Pengaruh) 

    
   

   
 

Dimana 

R
2
=koefisien determinasi / proporsi 

keragaman/variabilitas total di sekitar nilai 

tengah yang dapat dijelaskan oleh model 

regresi (biasanya dinyatakan dalam persen) 

Keterangan:  

n = jumlah pengamatan  

x = data variabel independen  

y = data variabel dependen  

x = mean/rata-rata data variabel x  

y = mean/rata-rata data variabel y  

b1 = slope (kemiringan garis lurus) populasi  

b0 = intercept (titik potong) populasi 

 

4. Uji Regresi Linier Berganda dengan Dua 

Variabel Bebas 

Teknik analisa data yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah nomor 3 yaitu untuk 

mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang 

signifikan antara variabel bebas dan terikat. Dalam 

penelitian ini menggunakan SPSS 16.
70

  

 

1) Merumuskan hipotesis penelitian 
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 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Satuan 

Pendidikan Praktik Dengan Menggunakan SPSS, 115-130. 
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2) Definisi variabel penelitian 

Variabel independen: X1, X2 

Variabel dependen: Y 

3) Menguji signifikansi model dengan tabel 

anova 

Tabel 3.7 

Analysis Or Varians 

Variation 

Source 

 (df) Sum of Squre (SS) Mean 

Square 

(MS) 

Regression N SS Regression (SSR) 

SSR=      
 

   

b1 =1 x1y  =1 y2n 

 

     
   

  

 

  

 

Error n – 2 SS Error (SSE) 

SSE =     

   
       

 

   

b1 =1 x1y 

 
   

  
 

Total n -1 SS Total (SST) 

SST =     
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Daerah penolakan: 

Fhitung = 
   

   
 

4) Mencari Ftabel 

Ftabel didapatkan dari tabel distribusi F. 

Ftabel= F(1;n-2) 

5) Kesimpulan  

Tolak H0 apabila Fhitung > F(1;n-2) 

6) Menghitung Koefisien Determinasi 

(Besarnya Pengaruh) 

    
   

   
 

Dimana 

R
2
= koefisien determinasi / proporsi 

keragaman/variabilitas total di sekitar nilai 

tengah yang dapat dijelaskan oleh model 

regresi (biasanya dinyatakan dalam persen) 

 

 

  



65 
 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Kecamatan Sukorejo 

Profil SMP Negeri 1 Kecamatan Sukorejo 

sebagai berikut:
71

 

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Sukorejo  

Alamat Sekolah :  Jl Sukorejo-Danyang, 

Gelanglor, Kec. Sukorejo, 

Kabupaten Ponorogo,     

Jawa Timur 

Status 

Akreditasi 

: A 

Telepon dan 

Faksimile 

: (0352) 751044 

E-mail : smp1sukorejopo@gmail.co

m  

Web  : www.smpn1sukorejopo.sch.

id  

NPSN : 20510712 

                                                           
71

 Lihat Transkrip Dokumen Nomor : 03/D/08-03/2019 dalam 

lampiran skripsi ini. 
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Tahun Berdiri : 1982 

Kode Pos : 63453 

 

2. Visi Misi SMP Negeri 1 Sukorejo 

Visi dan Misi SMP Negeri 1 Sukorejo adalah 

sebagai berikut: 

a. Visi  

Unggul dalam berprestasi, berilmu pengetahuan 

dan teknologi berbudaya berlandaskan imtaq. 

b. Misi  

1) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

terhadap tuhan esa dengan jalan menumbuh 

kembangkan kegiatan yang menunjang dan 

memperluas pemahaman, penghayatan 

pengamalan ajaran agama warga sekolah. 

2) Mewujudkan kurikulum 2013 yang adaftif 

dan proaktif berdasarkan Standart Nasional 

Pendidikan Indonesia. 

3) Mewujudkan deversifikasi kurikulum 

sekolah agar sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik dunia usaha dan kebutuhan 

daerah. 

4) Mengembangkan metode dan strategi 

pembelajaran yang beroritasi Conceptual 

Teaching Learning ( CTL). 

5) Mewujudkan proses pembelajaran dan 

bimbingan interatif, inspiratif memotivasi, 
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menyenangkan, menantang dan mendorong 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif. 

6) Mewujudkan pendidikan yang menghasilkan 

lulusan cerdas dan berkualitas. 

7) Mewujudkan prestasi bidang akademik 

tingkat nasional. 

8) Melaksanakan pengembangan bakat dan 

minat siswa secara optimal. 

9) Mewujudkan pendidikan dan tenaga 

kependidikan dengan kompetensi sesuai 

kualifikasi dari Badan Standart Nasional 

Pendidikan ( BSNP ). 

10) Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana 

dan prasarana pendidikan yang menunjang 

pelaksanaan pembelajaran beroritasi pada 

CTL dsb berbasis ICT ( Information and 

Communication Technology ). 

11) Menciptakan lingkungan belajar yang indah, 

bersih, aman, nyaman, dan konduktif untuk 

belajar aktif, kreatif dan menyenangkan. 

12) Mewujudkan managemen sekolah 

berdasarkan prinsip MBS. 

13) Meningkatkan partisipasi orang tua/ wali 

siswa, instansi pemerintah/ swasta dan 

warga masyarakat dalam meningkatkan 

mutu sekolah. 

14) Mewujudkan sistem penilaian hasil belajar 

yang berbasis ICT sesuai standart nasional 

pendidikan. 
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15) Mewujudkan budaya disiplin yang tinggi 

dan etika pergaulan yang baik bagi seluruh 

warga sekolah. 

16) Mewujudkan sekolah sebagai wawasan 

adiwiyata. 

17) Memberi pelatihan ketrampilan tertentu 

sebagai bekal hidup siswa. 

 

3. Letak Geografis SMP Negeri 1 Kecamatan 

Sukorejo 

SMP Negeri 1 Kecamatan Sukorejo berada 

pada lokasi titik koordinat Latitude =  -7.821934, 

Longitude = 111.433004, dan tepatnya di Jalan 

Raya Sukorejo – Danyang Taji Gelanglor Sukorejo 

Ponorogo Jawa Timur. Sekolah ini memiliki letak 

geografis yang strategis karena terletak di jalan raya 

besar di Kecamatan Sukorejo sehingga siswa yang 

bersekolah yang berasal dari desa Sukorejo, 

Nambangrejo, Golan, Gandu Kepuh, Lengkong, 

Nampan, Ngasinan, Bangunrejo, Prajegan, Gegeran, 

Danyang, dan Sukosari dapat dengan mudah untuk 

menempuh perjalanan ke sekolah ini. 
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4. Keadaan Guru dan Siswa SMP Negeri 1 

Sukorejo 

Berikut adalah keadaan guru dan siswa di 

SMP Negeri 1 Kecamatan Sukorejo:
72

 

a. Keadaan Guru 

Para pendidik di SMP Negeri 1 Sukorejo 

pada tahun ajaran 2018/2019 berjumlah 33 guru 

ditambah 1 orang kepala sekolah. Dari semua 

jumlah guru tersebut tingkat pendidikannya 

sudah selesai S1 dan ada beberapa yang sudah 

selesai S2. 

Selain dari tenaga pendidik, ada juga yang 

sebagai tenaga kependidikan dan karyawan. 

Karyawan yang dimaksud adalah personil yang 

ikut serta dan menjadi bagian dalam seluruh 

proses yang berlangsung di SMP Negeri 1 

Sukorejo. Mereka  ada yang sebagai petugas tat 

usaha, pustakawan, koperasi, dan pesuruh. 

b. Keadaan Siswa 

Siswa SMP Negeri 1 Sukorejo terdiri dari 

398 siswa, yang terdiri dari 228 siswa laki-laki 

dan 170 siswa perempuan. Siswa yang berada di 

lembaga pendidikan SMP Negeri 1 Sukorejo 

antara lain berasal dari desa Sukorejo, 

Nambangrejo, Gandu Kepuh, Lengkong, 

Nampan, Ngasinan, Bangunrejo, Prajegan, 

Gegeran, Danyang, dan Sukosari. Tentunya dari 
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 Lihat Transkrip Dokumen Nomor : 04/D/08-03/2019 dalam 

lampiran skripsi ini. 
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berbagai macam asal mereka memiliki latar 

belakang keluarga yang berbeda, sehingga 

kemampuan dasar juga tidak sama.ada yang 

cukup kuat dalam mengamalkan ajaran agama, 

namun ada juga beberapa dari siswa yang 

berasal dari keluarga yang kurang peduli dengan 

pendidikan keagamaan. 

Dari lingkungan yang beraneka ragam 

itulah sehingga siswa dalam memahami materi 

pelajaran sangat bermacam-macam, ada yang 

sangat mudah dalam memahami materi namun 

ada juga yang sulit. Pada akhirnya hasil akhir 

dari masing-masing siswa juga tidak sama. 

 

5. Sarana dan Prasarana SMP Negeri 1 Sukorejo 

Pelaksanaa pengajaran dan pendidikan di 

SMP Negeri 1 Sukorejo sudah sangat memadai 

tidak kalah dengan sekolah kota. Walaupun terletak 

di pinggiran kota tapi dengan ditunjang berbagai 

sarana dan prasarana yang memadai untuk 

mengembangkan pengajaran dan bahkan kreatifitas 

bakat dari anak-anak semua ada. Dari segi ruang 

kelas semua sudah dilengkapi dengan alat 

pembelajaran modern sehingga meningkatkan 

proses pembelajaran dan membuat terasa nyaman.  

Tidak itu saja untuk meningkatkan kreatifitas 

dan meningkatkan bakat siswa-siswinya, madrasah 

menyediakan berbagai sarana dan prasarana sesuai 

bakat siswa. Untuk meningkatkan bakat siswa 
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dibidang seni musik, madrasah menyediakan alat-

alat tersebut. Selain itu masih banyak lagi sarana 

dan prasarana untuk menunjang pembelajran 

diantaranya, gedung, laboratorium komputer, 

laboratorium bahasa, laboratorium IPA, MCK bagi 

guru dan siswa, lapangan, kantor guru, ruang OSIS, 

perpustakaan, ruang keterampilan, UKS, koperasi 

siswa, dan lain-lain. 

Untuk menciptakan suasana Kegiatan Belajar 

Mengajar ( KBM ) yang tenang dan nyaman SMP 

Negeri 1 Sukorejo terus berbenah diri melengkapi 

sarana dan prasarana, khususnya ruangan belajar 

murid dan juga ruangan yang lain. Berikut ini 

beberapa data tentang sarana dan prasarana yang 

ada di SMP Negeri 1 Sukorejo:
 73

 

a. Luas Tanah    : 12.813 M
2
 

b. Ruang Kelas   : 24 ruang 

c. Ruang Kepala Sekolah  :1 ruang 

d. Ruang Wakil Kepala Sekolah : 1 ruang 

e. Ruang Kurikulum  : 1 ruang 

f. Ruang Guru   : 1 ruang 

g. Ruang OSIS   : 1 ruang 

h. Ruang Tata Usaha  : 1 ruang 

i. Ruang Tamu   : 1 ruang 

j. Ruang BK   : 1 ruang 

k. Ruang UKS   : 1 ruang 

l. Ruang Perpustakaan  : 1 ruang 
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 Lihat Transkrip Dokumen Nomor : 05/D/08-03/2019 dalam 

lampiran skripsi ini. 
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m. Ruang Laboratorium  : 2 ruang 

n. Ruang Komputer   : 1 ruang 

o. Ruang Keterampilan  : 1 ruang 

p. Ruang Koperasi   : 1 ruang 

q. Ruang Dapur   : 1 ruang 

r. Ruang Gudang   : 1 ruang 

s. Ruang WC Pegawai dan guru : 4 ruang 

t.  Ruang WC siswa   : 4 ruang 

u. Tempat Ibadah   : 1 ruang 
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B. Deskripsi Data 

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek 

penelitian adalah seluruh siswa yang mengikuti 

ekstrakurikuler hadrah SMP Negeri 1 Sukorejo 

Ponorogo yang berjumlah 40 siswa.  Pada bab ini akan 

dijelaskan masing-masing variabel penelitian yaitu 

tentang keikutsertaan ekstrakurikuler dan tipe 

kepribadian serta kreativitas siswa pada. Untuk 

menjelaskan variabel tersebut diperlukan perhitungan 

sistematika. Sedangkan metode yang diperlukan adalah 

Analisis Regresi Linier Sederhana dan Berganda. 

Adapun hasil dari perhitungan dapat dilihat pada 

analisis data. 

1. Deskripsi Data Keikutsertaan Ekstrakurikuler 

Hadrah SMP Negeri 1 Sukorejo 

Deskripsi data tentang skor keikutsertaan 

dalam ekstrakurikuler hadrah diperoleh dari angka 

angket yang didistribusikan kepada responden 

(responden yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah 40 anggota). Adapun untuk skor jawaban 

angket tersebut adalah berupa angka-angka yang 

diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. 

Selanjutnya, skor jawaban angket keikutsertaan 

ekstrakurikuler hadrah dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.1 

Skor Jawaban Angket Keikutsertaan 

Ekstrakurikuler Hadrah SMP Negeri 1 

Sukorejo Ponorogo 

No Skor 

Keikutsertaan 

Ekstrakurikuler 

Hadrah 

Frekuensi Prosentase 

1 90 1 2,5 % 

2 88 2 5,0 % 

3 86 1 2,5 % 

4 82 1 2,5 % 

5 80 2 5,0 % 

6 79 1 2,5 % 

7 78 1 2,5 % 

8 77 1 2,5 % 

9 76 1 2,5 % 

10 75 3 7,5 % 

11 74 3 7,5 % 

12 72 1 2,5 % 

13 71 4 10,0 % 

14 70 3 7,5 % 

15 65 5 12,5 % 

16 64 1 2,5 % 

17 63 1 2,5 % 

18 62 1 2,5 % 

19 61 2 5,0 % 

20 58 3 7,5 % 

21 57 1 2,5 % 

22 49 1 2,5 % 

 Total 40 100% 
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Adapun skor jawaban angket tentang 

keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah dapat dilihat 

pada lampiran 15. 

 

2. Deskripsi Data Tipe Kepribadian Siswa SMP 

Negeri 1 Sukorejo 

Deskripsi data tentang skor keikutsertaan 

dalam ekstrakurikuler hadrah diperoleh dari angka 

angket yang didistribusikan kepada responden 

(responden yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah 40 anggota). Adapun untuk skor jawaban 

angket tersebut adalah berupa angka-angka yang 

diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. 

Selanjutnya, skor jawaban angket keikutsertaan 

ekstrakurikuler hadrah dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.2 

Skor Jawaban Angket Tipe Kepribadian Siswa 

SMP Negeri 1 Sukorejo Ponorogo 

No Skor Tipe 

Kepribadian 

Frekuensi Prosentase 

1 95 2 5,0 % 

2 92 1 2,5 % 

3 89 1 2,5 % 

4 87 1 2,5 % 

5 85 2 5,0 % 

6 83 1 2,5 % 

7 82 1 2,5 % 

8 80 1 2,5 % 
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No Skor Tipe 

Kepribadian 

Frekuensi Prosentase 

9 77 1 2,5 % 

10 75 1 2,5 % 

11 74 3 7,5 % 

12 73 1 2,5 % 

13 71 3 7,5 % 

14 69 1 2,5 % 

15 68 2 5,0 % 

16 67 2 5,0 % 

17 66 1 2,5 % 

18 65 1 2,5 % 

19 62 3 7,5 % 

20 61 1 2,5 % 

21 59 1 2,5 % 

22 58 1 2,5 % 

23 57 1 2,5 % 

24 55 2 5,0 % 

25 53 1 2,5 % 

26 52 1 2,5 % 

27 51 1 2,5 % 

28 49 1 2,5 % 

29 45 1 2,5 % 

 Total 40 100% 

 

Adapun skor jawaban angket tentang 

keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah dapat dilihat 

pada lampiran 16. 
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3. Deskripsi Data Kreativitas Siswa SMP Negeri 1 

Sukorejo 

Deskripsi data tentang skor keikutsertaan 

dalam ekstrakurikuler hadrah diperoleh dari angka 

angket yang didistribusikan kepada responden 

(responden yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah 40 anggota). Adapun untuk skor jawaban 

angket tersebut adalah berupa angka-angka yang 

diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. 

Selanjutnya, skor jawaban angket keikutsertaan 

ekstrakurikuler hadrah dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.3 

Skor Jawaban Angket Kreativitas Siswa SMP 

Negeri 1 Sukorejo Ponorogo 

No Skor 

Kreativitas 

Frekuensi Prosentase 

1 89 2 5,0 % 

2 88 2 5,0 % 

3 87 2 5,0 % 

4 84 2 5,0 % 

5 83 2 5,0 % 

6 82 2 5,0 % 

7 81 1 2,5 % 

8 80 2 5,0 % 

9 78 1 2,5 % 

10 77 2 5,0 % 

11 76 1 2,5 % 

12 75 2 5,0 % 

13 74 1 2,5 % 

14 73 4 10,0 % 
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No Skor 

Kreativitas 

Frekuensi Prosentase 

15 72 3 7,5 % 

16 71 1 2,5 % 

17 69 2 5,0 % 

18 68 1 2,5 % 

19 67 1 2,5 % 

20 66 3 7,5 % 

21 56 1 2,5 % 

22 55 1 2,5 % 

23 49 1 2,5 % 

 Total 40 100 % 

 

Adapun skor jawaban angket tentang 

keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah dapat dilihat 

pada lampiran 17. 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

1. Analisis Data tentang Keikutsertaan 

Ekstrakurikuler Hadrah SMP Negeri 1 Sukorejo 

Ponorogo 

Untuk menganalisa keikutsertaan 

ekstrakurikuler hadrah SMP Negeri 1 Sukorejo 

Ponorogo menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Memberi skor pada angket  

b. Menyusun urutan kedudukan atas tiga tingkatan  

Dalam penyusunan urutan kedudukan atas 

tiga tingkatan dapat disusun dengan menjadi tiga 

kelompok yaitu tinggi, sedang, dan rendah. 

Patokan yang digunakan untuk menentukan 
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rangking atas, tengah dan bawah adalah sebagai 

berikut: 

Analisis dalam keikutsertaan 

ekstrakurikuler hadrah dalam penelitian ini 

dibantu menggunakan perhitungan program spss 

versi 17. Adapun hasilnya sebagai berikut:  

1) Identivikasi Variabel 

Variabel independen (X1) : Keikutsertaan 

Ekstrakurikuler Hadrah 

2) Mengestimasi/menaksir Model 

Dari tabel lampiran 18  hasil 

perhitungan minitab versi 16 untuk uji 

normalitas variabel (X1) keikutsertaan 

ekstrakurikuler hadrah diperoleh Mean atau 

rata-rata  sejumlah 70,83. Dan untuk hasil SD 

atau Standar Deviasi diperoleh sejumlah 

9,419. Untuk menentukan tingkatan 

keikutsertaan ekstrakurikuler siswa tinggi, 

sedang dan rendah, dibuat pengelompokan 

dengan menggunakan rumus: 

a) Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah 

tingkatan keikutsertaan ekstrakurikuler 

hadrah SMP Negeri 1 Sukorejo Ponorogo 

termasuk kategori tinggi. 

b) Skor kurang dari Mx- 1. SDx adalah 

tingkatan keikutsertaan ekstrakurikuler 

hadrah SMP Negeri 1 Sukorejo Ponorogo 

termasuk kategaori rendah. 
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c) Dan skor antara Mx - 1.SDx sampai 

dengan Mx + SDx adalah tingkatan 

keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah SMP 

Negeri 1 Sukorejo Ponorogo termasuk 

kategori sedang. Adapun perhitungannya 

adalah: 

Mx + 1. SDx = 70,83 + 1 (9,419) 

   = 70,83 + 9,419 

   = 80,249 

   = 80 (dibulatkan) 

Mx – 1. SDx  = 70,83 – 1 (9,419) 

   = 70,83 – 9,419 

   = 61,411 

   = 61 (dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa 

skor lebih dari 80 dikategorikan tingkat 

keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah tinggi, 

sedangkan skor 80-61 dikategorikan tingkat 

keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah sedang dan 

skor kurang dari 61 dikategorikan tingkat  

kategori rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang 

tingkat keikutsertaan organisasi dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 4.4 

Kategorisasi Keikutsertaan Ekstrakurikuler Hadrah 

Skor Frekuensi Presentase Kategori 

Lebih dari 

80 

7  

  
                

Tinggi  

Antara 61 

- 80 

28   

  
              

Cukup  

Kurang 

dari 61 

5  

  
                

Rendah  

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 

keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah dalam 

kategori tinggi sebanyak 7 dari 40 responden 

(     ), kategori cukup sebanyak 28 dari 40 

responden (   ), dan kategori rendah sebanyak 5 

dari 40 responden (      ). Dengan demikian, 

dapat dikatakan keikutsertaan ekstrakurikuler 

hadrah adalah dalam kategori cukup. 

 

2. Analisis Data tentang Tipe Kepribadian Siswa 

SMP Negeri 1 Sukorejo Ponorogo 

a. Identivikasi Variabel 

Variabel independen (X2) : Kepribadian Siswa 

b. Mengestimasi/menaksir Model 

Dari tabel lampiran 19 hasil perhitungan 

minitab versi 16 untuk uji normalitas variabel 
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(X2) kepribadian siswa diperoleh Mean atau 

rata-rata  sejumlah 69,6. Dan untuk hasil SD 

atau Standar Deviasi diperoleh sejumlah 13,05.  

Untuk menentukan tingkatan kepribadian siswa  

tinggi, sedang dan rendah, dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus: 

1) Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah tingkatan 

tipe kepribadian siswa di SMP Negeri 1 

Sukorejo Ponorogo termasuk kategori tinggi. 

2) Skor kurang dari Mx- 1. SDx adalah 

tingkatan tipe kepribadian siswa di SMP 

Negeri 1 Sukorejo Ponorogo termasuk 

kategaori rendah. 

3) Dan skor antara Mx - 1.SDx sampai dengan 

Mx + SDx adalah tingkatan tipe kepribadiaan 

siswa di SMP Negeri 1 Sukorejo Ponorogo 

termasuk kategori sedang. Adapun 

perhitungannya adalah: 

Mx + 1. SDx = 69,6 + 1 (13,05) 

   = 69,6 + 13,05 

   = 82,65 

   = 83 (dibulatkan) 

 

Mx – 1. SDx = 69,6 – 1 (13,05) 

   = 69,6 – 13,05 

   = 56,55 

   = 57 (dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa 

skor lebih dari 83 dikategorikan tingkat tipe 
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kepribadian tinggi, sedangkan skor 83-57 

dikategorikan tingkat tipe kepribadian sedang 

dan skor kurang dari 57 dikategorikan tingkat  

kategori rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang 

tingkat keikutsertaan organisasi dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Kategorisasi Tipe Kepribadian Siswa  

Skor Frekuensi Presentase Kategori 

Lebih dari 

83 

7  

  
                

Tinggi  

Antara 57 

– 83 

26   

  
              

Cukup  

Kurang 

dari 57 

7    

    
                

Rendah  

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 

tipe kepribadian siswa dalam kategori tinggi 

sebanyak 7 dari 40 responden (     ), kategori 

cukup sebanyak 26 dari 40 responden (   ), 

dan kategori rendah sebanyak 7 dari 40 

responden (      ). Dengan demikian, dapat 

dikatakan tipe kepribadian siswa adalah dalam 

kategori cukup. 
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3. Analisis Data tentang Kreativitas Siswa SMP 

Negeri 1 Sukorejo Ponorogo 

a. Identivikasi Variabel 

Variabel independen (X2) : Kepribadian Siswa 

b. Mengestimasi/menaksir Model 

Dari tabel lampiran 20 hasil perhitungan 

minitab versi 16 untuk uji normalitas variabel 

(X2) kreativitas siswa diperoleh Mean atau rata-

rata  sejumlah 75,22. Dan untuk hasil SD atau 

Standar Deviasi diperoleh sejumlah 9,382.  

Untuk menentukan tingkatan kepribadian siswa  

tinggi, sedang dan rendah, dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus: 

1) Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah tingkatan 

kreativitas siswa di SMP Negeri 1 Sukorejo 

Ponorogo termasuk kategori tinggi. 

2) Skor kurang dari Mx- 1. SDx adalah 

tingkatan kreativitas siswa di SMP Negeri 1 

Sukorejo Ponorogo termasuk kategaori 

rendah. 

3) Dan skor antara Mx - 1.SDx sampai dengan 

Mx + SDx adalah tingkatan tipe kepribadiaan 

siswa di SMP Negeri 1 Sukorejo Ponorogo 

termasuk kategori sedang. Adapun 

perhitungannya adalah: 

Mx + 1. SDx = 75,22 + 1 (9,382) 

   = 75,22 + 9,382 

   = 84,60 

   = 85 (dibulatkan) 
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Mx – 1. SDx = 75,22 – 1 (9,382) 

   = 75,22 – 9,382 

   = 65,83 

   = 66 (dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa 

skor lebih dari 85 dikategorikan tingkat tipe 

kepribadian tinggi, sedangkan skor 85-66 

dikategorikan tingkat tipe kepribadian sedang 

dan skor kurang dari 66 dikategorikan tingkat  

kategori rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang 

tingkat keikutsertaan organisasi dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
  

  
               

Tabel 4.6 

Kategorisasi Kreativitas Siswa  

Skor Frekuensi Presentase Kategori 

Lebih dari 

85 

6  

  
              

Tinggi  

Antara 66 

- 85 

31   

  
         

       

Cukup  

Kurang 

dari 66 

3  

  
               

Rendah  

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 

tipe kepribadian siswa dalam kategori tinggi 

sebanyak 6 dari 40 responden (   ), kategori 

cukup sebanyak 31 dari 40 responden (     ), 

dan kategori rendah sebanyak 3 dari 40 responden 
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(     ). Dengan demikian, dapat dikatakan tipe 

kepribadian siswa adalah dalam kategori cukup. 

4. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui data yang telah 

diperoleh peneliti dalam penelitian itu termasuk 

data yang berdistribusi normal atau tidak.
74

 

Dalam  penelitian  ini penulis dibantu dengan 

aplikasi minitab versi 17. 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan 

keputusan pada uji normalitas yang didasarkan 

pada output spss dapat dilakukan dengan dua 

cara. Pertama  dengan membandingkan  

kormogorov – smirnov (KS) hasil perhitungan 

dan tabel kormogorov smirnov (KS). Apabila KS 

>  KS1-a’ maka Ho diterima atau sampel berasal 

dari populasi berdistribusi normal. Sebaliknya, 

apabila KS < KS1-a’ maka H0 ditolak atau 

sampel tidak berasal dari sampel yang 

berdistribusi normal. Kedua, dengan 

membandingkan P-Value. Pada minitab apabila  

P-Value  > 0,150 maka Ho diterima atau sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Sebaliknya, apabila P-Value < 0,150 maka Ho 

ditolak atau sampel tidak berasal dari populasi 

                                                           
74

 Retno, Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka 

Felicha, 2011), 206. 
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yang berdistribusi normal.
75

 Untuk menghindari 

kesalahan dalam penelitian maka peneliti 

menggunakan tabel Uji normalitas 

menggunakan aplikasi minitab versi 17. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Normalitas dengan aplikasi Minitab versi 17  

Variabel N  Kriteria 

Pengujian Ho 

Keterangan  

X1 40 P-Value > 0,150 Berdistribusi normal 

 X2  40 P-Value > 0,150 Berdistribusi normal 

Y  40 P-Value > 0,150 Berdistribusi normal 

Dari hasil uji normalitas menggunakan 

aplikasi minitab masing-masing variabel X1, X2 

dan Y mempunyai P-Value >0,150 dan bisa 

dikatakan semua berasalah dari populasi yang 

berdistribusi normal. Oleh karena itu, 

penggunaan statistika regresi untuk pengujian 

hipotesis dapat dilanjutkan. Adapun hasil dari 

penghitungan uji normalitas secara terperinci 

dapat dilihat pada lampiran 18, 19, dan 20. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan dengan cara 

mencari model garis regresi dari variabel 

independen X terhadap variabel dependen Y. 

Hipotesis  pengambilan keputusan yakni  

                                                           
75

 Edi Irawan, Pengantar Statistik Penelitian Pendidikan 

(Yogyakarta: Aura Pusta, 2014), 123 
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apabila P-Value (ditunjukkan oleh Sig. pada 

Deviation From Linierity) lebih besar dari 

tingkat signifikansi yang dipilih (0,05) maka H0 

diterima artinya garis regresi Variabel X 

terhadap Y linier. Pengujian uji linieritas pada 

penelitian ini dibantu menggunakan perhitungan 

bantuan SPSS 17. Berikut merupakan hasil uji 

linieritas variabel dalam penelitian ini: 

Tabel 4.8 

Hasil uji linieritas 

Uji  

Linieritas 

P-

Value 

Sig Keputusan Kesimpulan 

Keikutsertaan 

Ekstrakurikuler 

Hadrah dan 

Kreativitas 

0,747 0,05 H0 diterima Linier 

Tipe 

Kepribadian 

dan Kreativitas 

0,119 0,05 H0 diterima Linier 

Dari tabel 4.8 di atas dapat disimpulkan 

bahwa masing-masing variabel (X1 terhadap Y 

dan X2 terhadap Y) memiliki P-Value > a 

sehingga H0 diterima. Ini berarti pengaruh antara 

X1 (keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah) 

dengan Y (kreativitas) dan antara X2 (tipe 

kepribadian) dengan Y (kreativitas) termasuk 

hubungan yang linier. Adapun hasil ouput uji 

linieritas dengan bantuan program SPSS dapat 

dilihat pada lampiran 21 dan 22. 
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c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk 

melihat ada atau tidaknya korelasi (keterkaitan) 

yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam 

suatu model regresi linear berganda. Dalam hal 

ini, peneliti menggunakan deteksi variance 

inflation factor (VIF) sebagai uji 

multikolinieritas. Cut off yang umum dipakai 

untuk menunjukkan adanya multikolinieritas 

adalah nilai tolerance > 0,10 atau sama dengan 

nilai VIF < 10. Kemudian untuk hasil uji 

multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 

Uji Multikolinieritas 

Uji 

Multikolinie

ritas 

Tolera

nce 

VIF Keputusan Kesimpu

lan 

Keikutsertaan 

Ekstrakuriku 

ler Hadrah 

0,443 2,258 0,443>0,10 

(tolerance) 

2,258<10 

(VIF) 

Tidak 

Terjadi 

Multikoli

nieritas 

Tipe 

Kepribadian 

0,443 2,258 0,443>0,10 

(tolerance) 

2,258<10 

(VIF) 

Tidak 

Terjadi 

Multikoli

nieritas 

Untuk uji multikolinieritas dibantu 

menggunakan perhitungan program SPSS versi 

16, menunjukkan bahwa nilai tolerance > 0,10 

dan nilai VIF < 10 yang berarti kedua variabel 

tersebut tidak mengalami gejala 
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multikolinieritas. Adapun hasil perhitungan uji 

multikolinieritas dapat dilihat pada lampiran 23. 

d. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas merupakan suatu uji 

dalam persamaan regresi berganda mengenai 

sama atau tidaknya varians  dari residual dari 

observasi yang satu dengan observasi yang lain. 

Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi 

heterokedastisitas. Heterokedastisitas terjadi jika 

ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada 

membentuk pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar, kemudian menyempit). 

Berikut hasil uji heterokedastisitas yang 

berbentuk gambar scatterplot dengan bantuan 

program aplikasi SPSS 16. 

 

  Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas 
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Dari gambar 4.1 di atas dapat disimpulkan 

bahwa didapatkan titik-titik menyebar di bawah 

dan di atas sumbu Y, dan tidak mempunyai pola 

yang teratur. Maka kesimpulannya adalah 

variabel keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah 

dan tipe kepribadian tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

 

5. Pengaruh Keikutsertaan Ekstrakurikuler 

Hadrah terhadap Kreativitas Siswa 

Untuk menganalisis data tentang pengaruh 

keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah terhadap 

kreativitas siswa di SMP Negeri 1 Sukore 

Ponorogo, peneliti menggunakan teknik perhitungan 

analisis regresi linier sederhana. maka untuk 

menganalisis data ini peneliti menggunakan bantuan 

program statistik berbasis komputer yaitu SPSS 16. 

a. Hipotesis Penelitian  

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah terhadap 

kreativitas siswa di SMP Negeri 1 Sukorejo 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara 

keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah terhadap 

kreativitas siswa di SMP Negeri 1 Sukorejo 

b. Definisi Variabel Penelitian 

Variabel independen X1 :Keikutsertaan 

Ekstrakurikuler Hadrah 

Variabel dependen Y : Kreativitas 
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c. Menguji Signifikansi dengan Tabel Anova 

Tabel 4.10 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 1098.581 1 1098.581 17.883 .000
a
 

Residual 2334.394 38 61.431   

Total 3432.975 39    

a. Predictors: (Constant), 

X1 

    

b. Dependent Variable: Y     

 

d. Mencari Ftabel 

Ftabel didapatkan dari tabel distribusi F. Ftabel= 

F(1;n-2) 

Ftabel = F  (n-2) 

   = F0,05(38) = 4,10 

e. Kesimpulan  

Dari persamaan regresi linier sederhana di 

atas, maka: 

Fhitung > Ftabel, artinya keikutsertaan 

ekstrakurikuler hadrah berpengaruh terhadap 

kreativitas siswa di SMP Negeri 1 Sukorejo 

Ponorogo. 
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f. Menghitung Koefisien Determinasi (Besarnya 

Pengaruh) 

R
2 =  

JKR 

  JKT 

  = 1098.581 

     2334.394 

   = 0,470568808 

   = 47,0568808% 

Berdasarkan penghitungan koefisien 

determinasi (  ) diatas didapatkan nilai sebesar 

yaitu 47,0568808%, artinya keikutsertaan 

ekstrakurikuler hadrah berpengaruh sebesar 

47,0568808%, terhadap kreativitas siswa siswa 

di SMP Negeri 1 Sukorejo Ponorogo dan 

sebanyak 52,9431192% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak masuk dalam model. 

 

6. Pengaruh Tipe Kepribadian terhadap 

Kreativitas Siswa 

Untuk menganalisis data tentang pengaruh 

keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah terhadap 

kreativitas siswa di SMP Negeri 1 Sukore 

Ponorogo, peneliti menggunakan teknik perhitungan 

analisis regresi linier sederhana. maka untuk 

menganalisis data ini peneliti menggunakan bnatuan 

program statistik berbasis komputer yaitu SPSS 16.  
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a. Hipotesis Penelitian  

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

tipe kepribadian terhadap kreativitas siswa di 

SMP Negeri 1 Sukorejo 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara tipe 

kepribadian terhadap kreativitas siswa di SMP 

Negeri 1 Sukorejo 

b. Definisi Variabel Penelitian 

Variabel independen X1 : Tipe Kepribadian 

Variabel dependen Y : Kreativitas 

c. Menguji Signifikansi dengan Tabel Anova 

Tabel 4.11 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 1616.981 1 1616.981 33.836 .000
a
 

Residual 1815.994 38 47.789   

Total 3432.975 39    

a. Predictors: (Constant), 

X2 

    

b. Dependent Variable: Y     

d. Mencari Ftabel 

Ftabel didapatkan dari tabel distribusi F. Ftabel= 

F(1;n-2) 

Ftabel = F  (n-2) 

   = F0,05(38) = 4,10 



95 
 

 

e. Kesimpulan  

Dari persamaan regresi linier sederhana di atas, 

maka: 

Fhitung > Ftabel, artinya tipe kepribadian 

berpengaruh terhadap kreativitas siswa di SMP 

Negeri 1 Sukorejo Ponorogo. 

 

f. Menghitung Koefisien Determinasi (Besarnya 

Pengaruh) 

R
2 =  

JKR 

  JKT 

  = 1616.981 

     1815.994 

   = 0,89041098 

   = 89,041098% 

Berdasarkan penghitungan koefisien 

determinasi (  ) diatas didapatkan nilai 

sebesar yaitu 89,041098%, artinya tipe 

kepribadian berpengaruh sebesar 

89,041098% terhadap kreativitas siswa siswa 

di SMP Negeri 1 Sukorejo Ponorogo dan 

sebanyak 10,958902% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak masuk dalam model. 
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7. Pengaruh Keikutsertaan Ekstrakurikuler 

Hadrah dan Tipe Kepribadian terhadap 

Kreativitas Siswa 

Untuk menganalisis data tentang Pengaruh 

keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah dan tipe 

kepribadian terhadap kreativitas siswa di SMP 

Negeri 1 Sukorejo, maka peneliti menggunakan 

teknik penghitungan analisis Regresi Linier 

Berganda dan disini peneliti dibantu dengan 

aplikasi SPSS dengan hasil sebagaimana lampiran 

26. Dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah dan tipe 

kepribadian terhadap kreativitas siswa maka harus 

dihitung koefisien determinasi sebagaimana berikut 

dan untuk data di dapat dari lampiran 26 pada tabel 

Anova.  

 

a. Hipotesis Penelitian  

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah dan tipe 

kepribadian terhadap kreativitas siswa di SMP 

Negeri 1 Sukorejo 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara 

keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah dan tipe 

kepribadian terhadap kreativitas siswa di SMP 

Negeri 1 Sukorejo 

b. Definisi Variabel Penelitian 

Variabel independen X1 :Keikutsertaan 

Ekstrakurikuler Hadrah 
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Variabel independen X2 : Tipe Kepribadian 

Variabel dependen Y : Kreativitas 

c. Menguji Signifikansi dengan Tabel Anova 

Tabel 4.12 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 1639.133 2 819.567 16.904 .000
a
 

Residual 1793.842 37 48.482   

Total 3432.975 39    

a. Predictors: (Constant), 

X2, X1 

    

b. Dependent Variable: Y     

 

d. Mencari Ftabel 

Ftabel didapatkan dari tabel distribusi F. Ftabel= 

F(1;n-2) 

Ftabel = F  (n-2) 

   = F0,05(38) = 4,10 

e. Kesimpulan  

Dari persamaan regresi linier sederhana di 

atas, maka: 

Fhitung > Ftabel, artinya keikutsertaan 

ekstrakurikuler hadrah dan tipe kepribadian 

berpengaruh terhadap kreativitas siswa di SMP 

Negeri 1 Sukorejo Ponorogo. 
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f. Menghitung Koefisien Determinasi (Besarnya 

Pengaruh) 

R
2 =  

JKR 

  JKT 

  = 1639.133 

     1793.842 

   = 0,9137555 

   = 91,37555% 

Berdasarkan penghitungan koefisien 

determinasi (  ) diatas didapatkan nilai 

sebesar yaitu 91,37555% artinya 

keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah dan tipe 

kepribadian berpengaruh sebesar 91,37555% 

terhadap kreativitas siswa di SMP Negeri 1 

Sukorejo Ponorogo dan sebanyak 8,62445% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

masuk dalam model. 

 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

1. Keikutsertaan Ekstrakurikuler Hadrah  

Berdasarkan koefisien determinasi (  ) 

didapatkan nilai sebesar 47,0568808%  artinya 

keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah berpengaruh 

sebesar 47,0568808% terhadap kreativitas siswa di 

SMP Negeri 1 Sukorejo Ponorogo dan sisanya 

52,9431192% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak masuk dalam model.  
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Dari hasil perhitungan analisis regresi linier 

sederhana tentang keikutsertaan ekstrakurikuler 

terhadap kreativitas siswa diperoleh Fhitung (17.883) 

≥ Ftabel (4,10) sehingga Ho ditolak/Ha diterima. Hal 

ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara 

keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah terhadap 

kreativitas siswa di SMP Negeri 1 Sukorejo 

Ponorogo. 

2. Tipe Kepribadian 

Berdasarkan koefisien determinasi (  ) 

didapatkan nilai sebesar 89,041098%,   artinya tipe 

kepribadian berpengaruh sebesar 89,041098% 

terhadap kreativitas siswa di SMP Negeri 1 

Sukorejo Ponorogo dan sisanya 10,958902% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk 

dalam model.  

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier 

sederhana tentang tipe kepribadian terhadap 

kreativitas siswa diperoleh Fhitung (33.836) ≥ Ftabel 

(4,10) sehingga Ho ditolak/Ha diterima. Hal ini 

berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara tipe 

kepribadian terhadap kreativitas siswa di SMP 

Negeri 1 Sukorejo Ponorogo. 

3. Keikutsertaan Ekstrakurikuler Hadrah dan Tipe 

Kepribadian terhadap Kreativitas Siswa di SMP 

Negeri 1 Sukorejo Ponorogo 

Berdasarkan koefisien determinasi (  ) 

didapatkan nilai sebesar 91,37555%,   artinya 

keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah dan tipe 
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kepribadian berpengaruh sebesar 91,37555% 

terhadap kreativitas siswa di SMP Negeri 1 

Sukorejo Ponorogo dan sisanya 8,62445% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk 

dalam model.  

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier 

berganda tentang tipe kepribadian terhadap 

kreativitas siswa diperoleh Fhitung (16,904) ≥ Ftabel 

(4,10) sehingga Ho ditolak/Ha diterima. Hal ini 

berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara 

keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah dan tipe 

kepribadian terhadap kreativitas siswa di SMP 

Negeri 1 Sukorejo Ponorogo. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh 

keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah dan tipe 

kepribadian terhadap kreativitas siswa di SMP Negeri 1 

Sukorejo Ponorogo maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Adanya pengaruh yang signifikan antara 

keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah (  ) terhadap 

kreativitas siswa (Y) yang terlihat dari perhitungan 

pada taraf signifikan 0,05% diperoleh Fhitung (17,883) 

≥ Ftabel (4,10) dengan koefisien determinasi (R
2
) sebesar 

47,0568808%  dan sebanyak 52,9431192% 

dipengaruhi oleh faktor lainnya.  

2. Adanya pengaruh yang signifikan antara tipe 

kepribadian (  ) terhadap kreativitas siswa (Y) 

yang terlihat dari perhitungan pada taraf signifikan 

0,05% diperoleh Fhitung (33,836) ≥ Ftabel (4,10) dengan 

koefisien determinasi (R
2
) sebesar 89,041098% dan 

sebanyak 10,958902% dipengaruhi oleh faktor 

lainnya. 

3. Adanya pengaruh yang signifikan antara 

keikutsertaan ekstrakurikuler hadrah dan tipe 

kepribadian (    ) terhadap kreativitas siswa  (Y) 

yang terlihat dari perhitungan pada taraf signifikan 

0,05% diperoleh Fhitung (16,904) ≥ Ftabel (4,10) dengan 

koefisien determinasi (R
2
) sebesar 91,37555% dan 

101 
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sebanyak 8,62445% dipengaruhi oleh faktor 

lainnya.  

 

B. Saran  

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas, peneliti 

dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Kepada guru bidang kesiswaan, disarankan untuk 

senantiasa bekerjasama dan bersinergi untuk 

memajukan sekolah melalui kegiatan 

ekstrakurikuler dengan selalu memotivasi siswa 

untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler agar 

tercipta minat dan bakat sebagai bekal di masa 

yang akan datang.  

2. Bapak/Ibu guru untuk lebih memberikan arahan 

dan bimbingannya kepada siswa untuk mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler sehingga mengasah 

kemampuan yang dimiliki oleh siswa. 

3. Orang tua hendaknya juga mendukung dan 

memberi perhatian terhadap anaknya yang mau 

mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa 

sehingga memiliki prestasi yang baik di sekolah. 

4. Kepada peneliti selanjutnya, untuk 

mengembangkan keilmuan hendaknya 

menggunakan variabel penelitian sesuai dengan 

teori yang belum digunakan dalam penelitian ini. 
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