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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif ex post facto. Metode Kuantitatif adalah metode analisis data dengan 

menggunakan angka. Sedangkan ex post facto adalah peneliti mengambil data 

setelah suatu perlakuan diberikan (post test) tanpa mengambil data awal (pre test). 

Gambaran data yang didapatkan, diasumsikan sebagai dampak dari perlakuan 

yang telah diberikan. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Buton. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan dari bulan 

Maret hingga Mei.  

3.3 Variabel dan Desain Penelitian 

Variabel penelitian adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian. Menurut Sugiono variabel penelitian adalah suatu 

atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan (Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, 

2017). Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel yaitu satu variabel X 

(independent), dan satu variabel Y (dependent), dengan rincian sebagai berikut: 

1. Training ESQ : Variabel X (independent) 

2. Kecerdasan Spiritual : Variabel Y (Dependent) 
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Penjelasan: 

- Variabel Bebas (Independent) adalah variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. 

- Variabel Terikat (Dependent) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiono, 2017). 

 

 r 

keterangan: 

X = Traning ESQ 

Y = Kecerdasan Spritual 

r = Pengaruh Traning ESQ terhadap Kecerdasan Spiritual  

Tabel 3.1 Operasional Variabel 

No Variabel Aspek Indikator Item 

1. 

Training 

ESQ ( X ) 

1. Reaksi 

1.1 Kepuasan peserta 

terhadap materi, 

metode, dan trainer 

1,2,3,4,5,6,7 

2. Pembelajaran 

2.1 Pemahaman peserta 

terhadap materi atau isi 

training 

8,9,10,11,12 

3.  Perilaku 

3.1 Sejauh mana inti 

training diterapkan 

dalam kehidupan 

13,14,15,16 

2. 

Kecerdasan 

Spiritual 

(Y) 

1. Bersikap 

Fleksibel 

1.1 Beradaptasi dengan 

suasana baru 

1, 2, 3 

1.2 Menerima pendapat 

orang lain 

4, 5 

X Y 
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2. Kesadaran Diri 
2.1 Kesadaran adanya 

Tuhan 

6, 7, 8, 9 

3. Menghadapi 

dan 

Memanfaatkan 

Penderitaan 

3.1 Ujian keimanan 10, 11 

3.2 Bersikap sabar 

menerima kesusahan 

12, 13, 14 

3.3 Mampu berfikir 

positif dalam 

menghadapi berbagai 

persoalan hidup 

15, 16 

4. Menghadapi 

dan Melampaui 

Perasaan Sakit 

4.1 Mampu menerima 

kenyataan tidak sesuai 

harapan 

17, 18, 19 

5. Kengganan 

untuk 

Menyebabkan 

Kerugian 

Orang Lain 

5.1 Meninggalkan 

ibadah 

20, 21, 22 

5.2 Berkorban 23, 24, 25 

6. Kualitas Hidup 

6.1 Hari ini lebih baik 

dari kemarin 

26, 27, 28 

6.2 Tujuan hidup 29, 30, 31 

7. Berpandangan 

Holistik 

7.1 Ada keterkaitan 

antar makhluk atau 

kejadian 

32, 33, 34 

8. Kecenderungan 

Bertanya 

Dengan 

Jawaban 

Mendasar 

8.1 Mampu berimajinasi 

dalam memahami hal 

baru 

35, 36 

8.2 Berusaha bertanya 

ketika ada hal yang 

tidak dimengerti 

37, 38 
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9. Bidang 

Mandiri 

9.1 Menjadi pribadi 

yang mandiri 

39, 40, 41 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

  Populasi adalah keseluruhan subjek yang terdapat pada objek yang 

diteliti (Setyosari, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

mahasiswa(i)  Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Buton 

yang telah mengikuti training ESQ pada tahun 2019. Adapun rincian 

jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1  Keadaan Populasi Penelitian 

Fakultas Agama Islam 

Prodi Pendidikan Agama Islam dan Hukum Keluarga 

No. Kelas Jumlah Mahasiswa 

1 PAI A 30 

2 PAI B 30 

3 PAI C 28 

4 PAI D 16 

5 Hukum Keluarga 28 

Jumlah 132 

Sumber: Dokumen Universitas Muhammadiyah Buton Tahun 2019 

3.4.2 Sampel 

Menurut Sugiono sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono, 2017). Jadi, 

sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili secara keseluruhan 

populasi yang menjadi objek penelitian. Dapat pula berarti bahwa sampel 

berupa individu yang mewakili sebagian dari seluruh responden dalam 

suatu penelitian. Penetapan jumlah sampel dalam penelitian ini 
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menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan (presisi) 10% atau 

tingkat kepercayaan mencapai 90%. 

Rumus penentuan jumlah sampel metode slovin dengan tingkat 

kesalahan 10%, adalah sebagai berikut: 

  
 

      
 

 

 Keterangan: 

N = ukuran populasi 

n = Ukuran Sampel 

e
2 

= tingkat kesalahan dalam pengambilan sampel (Akdon R. &., 

2010) 

Maka besarnya sampel menurut metode slovin ini akan menjadi: 

  
 

      
 

          
   

            
 

   

   
                    

Pengambilan sampel secara random sampling menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

   
  

 
   

Keterangan : 

ni  = Sampel pada setiap kelas 

Ni = Populasi pada setiap kelas 

N = Jumlah populasi 

n  = Jumlah sampel 
Rincian penetapan sampel dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Kondisi Sampel Penelitian 

No Kelas Jumlah 

Mahasiswa 

(Akdon R. 

&., 2010) 

Jumlah Sampel Pembulatan 

Sampel 

1 PAI A 30 (30 X 57)/132 = 12,95 13 

2 PAI B 30 (30 X 57)/132 = 12,95 13 

3 PAI C 28 (28 X 57)/132 = 12,09 12 

4 PAI D 16 (16 X 57)/132 = 6,90  7 

5 Hukum 

Keluarga  

28 (28 X 57)/132 = 12,09 12 

Jumlah 132  57 

Sumber : Universitas Muhammadiyah Buton 

Dengan demikian, maka sampel dalam penelitian ini adalah 57 responden 

mahasiswa(i) dengan tingkat kesalahan sebesar 0.1 (10%). 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiono, 

2017). Tanpa mengetahi teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini digunakan dua teknik yaitu: 

Adapun teknik dari pada pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Angket, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya (Sugiono, 2017). Angket daalam penelitian ini 

menggunakan skala likert, di mana digunakan untuk mengukur sikap 

pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentang kejadian atau 

peristiwa (Akdon, 2010). Dengan menggunakan skala likert, maka variabel 

akan diukur dijabarkan menjadi aspek, aspek dijabarkan menjadi indikator 

yang dapat diukur. Akhirnya indikator-indikator yang terukur ini dapat 
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dijadikan titik tolak untuk membuat instrument yang berupa pertanyaan 

atau pernyataan yang perlu dijawab oleh responden dengan opsi jawaban 

sebagai berikut: 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

N : Netral 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

2. Dokumentasi, yaitu teknik pengambilan data melalui telaah dokumen yang 

berkaitan dengan penelitian. Teknik dokumentasi dalam penelitian 

digunakan untuk memperoleh data sekunder terkait dengan data jumlah 

mahasiswa, dosen, serta sarana dan prasarana yang meliputi gedung dan 

fasilitas lainnya. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, Metode 

Penelitian Kombinasi Mixed Methods, 2014). Instrumen penelitian adalah alat 

yang digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan diteliti (Ridwan, 2013). 

Untuk menghasilkan instrumen yang valid dan dapat dipercaya, intrumen 

penelitian ini akan diuji coba pada mahasiswa(i) Fakultas Agama Islam yang telah 

mengikuti training ESQ pada tahun 2018.  

Pengukuran ini bertujuan menghasilkan data kuantitatif yang tepat pada 

objek penelitian. Instrument yang digunakan dalam penilitian ini adalah angket 
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yang berfungsi untuk memperoleh data tentang variabel traning ESQ dan variabel 

kecerdasan spiritual.  

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji coba instrument penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur 

yang digunakan dapat dipertanggung jawabkan dan merupakan instrument yang 

baik dan dapat dipercaya. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian. Pengujian 

instrument tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat keshahihan dan 

kehandalan instrument tersebut karena baik buruknya instrument yang digunakan 

akan berpengaruh pada data penelitian yang diperoleh. Instrument yang baik harus 

memenuhi persyaratan yang penting yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. 

3.7.1 Uji validitas 

Validitas berkaitan dengan permasalahan apakah instrument yang 

dimaksudkan untuk mengukur sesuatu itu memang dapat diukur secara tepat 

sesuai dengan apa yang diukur. Validitas digunakan untuk mengetahui valid atau 

tidaknya suatu instrument yang telah dibuat. Validitas sendiri berarti suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkatan keshahihan atau kevalidan suatu 

instrument. 

Dalam penelitian ini validitas dari setiap butir pertanyaan yang ada dalam 

instrument penelitian dihitung dengan menggunakan bantuan program SPSS v.23 

For Windows dengan kriteria pengujian suatu butir pernyataan atau pertanyaan 

dikatakan valid atau shahih jika nilai Corrected Item/Total Corelation atau rhitung  

> rtabel dengan taraf signifikansinya 5% (0,05), sebaliknya jika Corrected 

Item/Total Corelation atau rhitung  < rtabel maka dinyatakan tidak valid. 
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3.7.2 Uji Reliabilitas 

Menunjukkan pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrument cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument 

tersebut sudah baik. “Reliabilitas artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan” 

(Arikunto, Prosedur Penelitian, suatu Pendekatan Teori dan Praktek, 1992) 

Penggunaan rumus ini karena pada setiap butir pernyataan atau pertanyaan 

instrument tersebut menggunakan Alpha Cronbach yaitu sebagai berikut: 

R11 = (
 

   
) (1-

    

   
) 

Keterangan:  

R11 = reliabilitas instrument 

K = banyaknnya butir pertanyaan/pernyataan/soal 

∑σb
2 

= jumlah varians butir 

σt
2 

= varians total 

 Uji reliabilitas instrument dilakukan untuk mengetahui konsisten suatu 

instrument, untuk menunjukkan apakah instrument tersebut dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data. 

 Untuk mencari varians butir digunakan rumus: 

α 
      

     

 

 
 

 

Keterangan: 

α= varians tiap butir 

X= jumlah skor 

N= jumlah responden (Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, 2001) 

3.8 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis statistik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis statistic deskriptif dan inferensial. Adapun langkah-langkah analisis data 

pada penelitian ini sebagai berikut: 
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3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif kuantitatif adalah teknik analisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi. Penyajian data dilakukan melalui 

tabel distribusi frekuensi. Adapun rumus persen (%) yang peneliti 

gunakan adalah: 

P = 
 

 
 x 100% 

Keterangan : 

P = persentase 

F = frekuensi jawaban responden 

 n = jumlah responden (Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, 2001) 

Distribusi frekuensi relatif ini juga dinamakan tabel persentase (%) yang 

kemudian diinterpretasikan dalam bentuk uraian yang kemudian ditarik 

kesimpulan, berdasarkan kategorisasi sebagai berikut: 

Tabel 3.9  Kategorisasi Analisis Deskriptif 

Interval Kategori 

81-100% Baik Sekali 

61-80% Baik  

41-60% Cukup Baik  

21-40% Kurang Baik 

0-20% Kurang Sekali 
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3.8.2 Analisis Statistik Inferensial 

Analisis inferensial yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui 

hipotesis penelitian yang diajukan. Analisis data inferensial meliputi 

beberapa bagian: 

a. Uji Persyaratan Analisis 

1. Uji normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang 

diteliti memiliki distribusi normal atau tidak, dengan kata lain 

sampel dari populasi yang berbentuk data berdistribusi normal 

atau tidak. 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogrov-

smirnov dengan menggunakan taraf signifikan 0,05. Data 

dinyatakan berdistribusi normal jika taraf signifikan lebih besar 

dari 0,05 atau 5%. Pengujian normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan program aplikasi SPSS versi 23. 

2. Uji linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji 

ini digunakan sebagai syarat dalam analisis regresi. Pengujian 

linearitas ini menggunakan software SPSS versi 23, pada taraf 

signifikan ditetapkan    = 0,05 dengan kriteria bahwa dua variabel 

dikatakan linear apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05. 
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b. Pengujian Hipotesis 

1. Regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui persamaan 

regresi dari tiap-tiap variabel dengan rumus: 

Ŷ= a + b X 

Keterangan : 

Ŷ =  nilai yang diprediksikan 

a = konstanta atau bila harga X = 0 

b = koefisien regresi 

X = nilai variabel independen (Sugiyono, Metode Penelitian 

Pendidikan, 2008) 

Sedangkan untuk mendapatkan nilai b dan a maka penulis 

menggunakan persamaan regresi linear sederhana, yakni : 

b = 
             

            
 ɑ =

      

 
 

keterangan: 

Y = Variabel Terikat 

X = Variabel Bebas 

a = Bilangan Konstan 

b = Koefisien arah Regresi Linear (Sudjana, 1992) 

2. Koefisien determinan digunakan untuk melihat seberapa besar 

kontribusi Traning ESQ dalam kecerdasan spiritual mahasiswa di 

Universitas Muhammadiyah Buton rumus: 

KD = r
2
 x 100% 

Keterangan : 

KD = nilai koefisien determinasi 

r
2 
 = nilai koefisien korelasi product moment (Riduwan, 2008) 

3. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji signifikansi dengan 

menggunakan uji t, dengan rumus: 
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t =  r
√   

√    
 

Keterangan: 

t = nilai koefisien signifikansi 

n = jumlah sampel 
r = nilai koefisien korelasi (Sugiyono, Metode Penelitian 

Pendidikan, 2008) 

 

Kaidah pengujian:  

 Jika t hitung> t tabel maka tolak H0 terima H1 artinya signifikan, 

dan  

 Jika t hitung< t tabel maka tolak H1 terimah H0 artinya tidak 

signifikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


