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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Berdasarkan sifat masalah yang akan diteliti dan tujuan penelitian 

untuk mendapatkan data tentang hubungan antara religiositas dengan 

kecemasan mahasiswa skripsi, maka penilitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya 

pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika 

(Azwar, 2013). 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Variabel dependen   (tergantung) : kecemasan pada mahasiswa yang 

sedang menulis skripsi      sedang menulis skripsi 

Variabel bebas     (independen) : religiositas 

C. Definisi Operasioanal 

1. Kecemasan pada mahasiswa yang sedang menulis skripsi 

Kecemasan adalah gangguan perasaan dari berbagai proses emosi 

yang bercampur, dan dapat menimbulkan perasaan tertekan dan 

mengancam yang akan menimpa seseorang pada masa mendatang. 

Kecemasan pada mahasiswa diukur dengan skala kecemasan yang 

terdiri dari perasaan tertekan, mengancam, firasat buruk, gelisah, 

merasa tidak mampu menyelesaikan masalah. Semakin tinggi skor pada 

skala ini, maka semakin tinggi kecemasan pada mahasiswa, semakin 

rendah skor maka semakin rendah pula kecemasan pada mahasiswa. 
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2. Religiositas  

Religiositas adalah sistem keagamaan yang dipercaya seseorang 

dengan diikuti ritual-ritual yang dijalankannya, untuk mengabdi kepada 

agama tersebut. Religiositas pada mahasiswa diukur dengan skala 

religiositas yang terdiri dari dimensi ideologis, ritualistik, eksperensial, 

intelektual, dan konsekuensional. Semakin tinggi skor pada skala ini, 

maka semakin tinggi religiositas pada mahasiswa, semakin rendah skor 

maka semakin rendah pula religiositas pada mahasiswa. 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi yang hendak diteliti pada penelitian ini adalah 

mahasiswa Psikologi Unika Soegijapranata Semarang yang sedang 

menulis skripsi. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

accidental sampling yaitu dengan mengambil sampel dengan cara 

memberikan skala pada mahasiswa Unika Soegijapranata fakultas 

Psikologi yang sedang menulis skripsi yang peneliti temui secara 

kebetulan. 

 

 

 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

penyebaran skala kecemasan dan religiositas. 
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a. Skala kecemasan 

Pengukuran kecemasan menggunakan skala kecemasan 

berdasarkan gejala-gejala kecemasan (Lestari, 2015), yaitu: 

1. Khawatir, firasat buruk, takut akan pikirannya sendiri, mudah 

tersinggung. 

2. Merasa tegang, tidak tenang, gelisah, mudah terkejut. 

3. Takut sendirian, takut pada keramaian dan banyak orang. 

4. Gangguan pola tidur, mimpi-mimpi yang menegangkan. 

5. Gangguan konsentrasi dan daya ingat. 

6. Keluhan-keluhan somatik, misalnya rasa sakit pada otot dan 

tulang, pendengaran berdenging (tinitus), berdebar-debar, sesak 

nafas, gangguan pencernaan, gangguan perkemihan dan sakit 

kepala. 

Kelima gejala tersebut akan menjadi dasar untuk pembuatan 

skala kecemasan, seperti blue print yang disajikan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 

Blue print skala kecemasan 

Dimensi 
Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 
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Khawatir, firasat buruk, takut 

akan pikirannya sendiri, 

mudah tersinggung 
 2 2 4 

Merasa tegang, tidak tenang, 

gelisah, mudah terkejut 
 2 2 4 

Takut sendirian, takut 

keramaian, dan orang banyak 
 2 2 4 

Gangguan pola tidur, mimpi-

mimpi yang menegangkan 
 2 2 4 

Gangguan konsentrasi dan 

daya ingat 
 2 2 4 

Keluhan-keluhan somatik  2 2 4 

Total  12 12 24 

   

Sistem penilaian skala kecemasan bergerak dari nilai 1 hingga 

4. Pada item favourable, nilai 1 untuk pernyataan sangat tidak sesuai 

(STS), nilai 2 untuk pernyataan tidak sesuai (TS), nilai 3 untuk 

pernyataan sesuai (S), nilai 4 untuk pernyataan sangat sesuai (SS). 

Kemudian untuk item unfavourable, nilai 1 untuk pernyataan sangat 

sesuai (SS), nilai 2 untuk pernyataan sesuai (S), nilai 3 untuk 

pernyataan tidak sesuai (TS), dan nilai 4 untuk pernyataan sangat 

tidak sesuai (STS). 

b. Skala religiositas 

Pengukuran religiositas menggunakan skala religiositas 

berdasarkan dimensi-dimensi religiositas menurut Glock dan Stark 

(Rakhmat, 2003), yaitu: 

1. Dimensi ideologis 

2. Ritualistik 

3. Eksperensial 

4. Intelektual 
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5. Konsekuensional 

Kelima dimensi tersebut akan menjadi dasar untuk pembuatan 

skala religiositas, seperti blue print yang disajikan di bawah ini: 

Tabel 2 

Blue print skala religiositas 

Dimensi 
Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

Dimensi Ideologis  2 2 4 

Dimensi Ritualistik  2 2 4 

Dimensi 

Eksperensial 
 2 2 4 

Dimensi Intelektual  2 2 4 

Dimensi 

Konsekuensioanl 
 2 2 4 

Total  10 10 20 

 

 Sistem penilaian skala religiositas bergerak dari nilai 1 hingga 

4. Pada item favourable, nilai 1 untuk pernyataan sangat tidak sesuai 

(STS), nilai 2 untuk pernyataan tidak sesuai (TS), nilai 3 untuk 

pernyataan sesuai (S), nilai 4 untuk pernyataan sangat sesuai (SS). 

Kemudian untuk item unfavourable, nilai 1 untuk pernyataan sangat 

sesuai (SS), nilai 2 untuk pernyataan sesuai (S), nilai 3 untuk 

pernyataan tidak sesuai (TS), dan nilai 4 untuk pernyataan sangat 

tidak sesuai (STS). 

 

 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Uji Validitas Alat Ukur 
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Jenis-jenis validitas alat ukur ada empat yaitu validitas konstrak, 

validitas isi, validitas eksternal, validitas ukuran. Validitas alat ukur 

dalam penelitian ini menggunakan validitas konstrak, maksud dari 

penggunaan validitas konstrak ini adalah untuk melihat kaitan antara 

item dengan total (Sugiyono, 2013). Korelasi item total pada penelitian 

ini menggunakan teknik korelasi product moment. Hasil korelasi ini 

mengalami kelebihan bobot dan masih perlu dikoreksi dengan 

menggunakan teknik korelasi part whole. Uji validitas konstrak ini 

dipergunakan untuk skala religiusitas dan kecemasan.   

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Dalam penelitian ini, reliabilitas alat ukur diuji dengan 

menggunakan teknik Alpha Cronbach. Dengan teknik ini, 

perhitungannya dapat memberikan skor yang kecil atau sama besar 

dengan reliabilitas yang sebenarnya (Sugiyono, 2013). Perhitungan ini 

menggunakan bantuan komputer dengan program yang disebut 

Statistical Packages for Social Science (SPSS). 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif dengan teknik statistik korelasi product moment, metode analisis 

data berguna untuk mengolah variabel tergantung dan variabel bebas. 

Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah kecemasan dan variabel 

bebas adalah religiusitas. Metode ini digunakan untuk menguji kebenaran 

dari hipotesis penelitian, yaitu hubungan antara religiositas dengan 

kecemasan mahasiswa skripsi. 
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