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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu pendekatan 

yang menekankan analisisnya pada data numerical (angka) dan diolah 

dengan metode statistika. Penelitian kuantitatif ini pada dasarnya 

dilakukan dalam rangka pengujian hipotesis dengan melakukan 

pengumpulan data, penafsiran data, serta penampilan dari hasilnya 

(Azwar, 2013). 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel adalah penetapan variabel-varaibel utama 

dan penentuan masing-masing fungsinya dalam sebuah penelitian 

(Azwar, 2013). 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

variabel tergantung dan variabel bebas. Adapun kedua variabel tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Tergantung  : Toleransi Beragama 

2. Variabel Bebas  : Kecerdasan Emosi 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Berikut adalah definisi operasional dari variabel-variabel yang 

terdapat dalam penelitian ini: 
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1. Toleransi Beragama 

Toleransi beragama adalah kemauan untuk menerima orang 

lain yang berlainan agama dengan dirinya, menghargai, dan 

menghormati serta tidak memaksakan agama kepada individu lain 

dan membolehkan individu lain untuk melaksanakan ibadahnya 

sesuai ajaran agama yang dianut oleh individu tersebut. Toleransi 

beragama diukur menggunakan Skala Toleransi Beragama yang 

disusun berdasarkan aspek-aspek meliputi penerimaan, penghargaan, 

kesabaran, kebebasan, dan kerjasama. Semakin tinggi, maka 

toleransi beragama semakin tinggi. Sebaliknya semakin rendah skor 

total Skala Toleransi Beragama, maka toleransi beragama semakin 

rendah pula. 

2. Kecerdasan Emosi 

Kecerdasan emosi adalah kemampuan individu dalam 

mengendalikan emosi, mengenali emosi, memotivasi diri sendiri dan 

individu lain, serta mampu mengatur suasana hati, mengelola stress, 

menjalin interaksi sosial dan beradaptasi dengan lingkungan. 

Kecerdasan emosi merupakan kemampuan individu dalam 

mengenali suasana hati untuk menentukan reaksi individu dalam 

menyikapi suatu peristiwa. Dalam kecerdasan emosi  diukur 

menggunakan Skala Kecerdasan Emosi yang didasarkan dari aspek-

aspek yaitu mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri 

sendiri, mengenali emosi orang lain, serta membina hubungan sosial. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka semakin tinggi 
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kecerdasan emosi, sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh 

maka semakin rendah kecerdasan emosinya. 

 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi  

Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai 

generalisasi hasil penelitian. Kelompok subjek tersebut harus 

memiliki ciri- ciri atau karakteristik bersama yang membedakannya 

dari kelompok subjek lain (Azwar, 2013). Populasi penelitian ini 

terdiri dari seluruh mahasiswa 2016 Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. Adapun karakteristik populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Berstatus mahasiswa aktif Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang angkatan 2016 dan 2017 

Alasan pemilihan mahasiwa aktif Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang sebagai populasi penelitian yaitu 

mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang terdiri 

dari berbagai mahasiswa yang memeluk agama berbeda, yaitu 

Katolik, Kristen, Islam, Budha, serta Hindhu dan mahasiswa 

yang aktif tersebut telah menjalin relasi dengan mahasiswa yang 

berbeda agama. 

b. Mahasiswa aktif mengikuti organisasi yang majemuk 

Pemilihan mahasiswa yang megnikuti organisasi yang 

majemuk sebagai populasi penelitian yaitu mahasiswa minimal 
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pernah mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang 

majemuk sehingga diperkirakan sudah pernah berelasi atau 

berinteraksi dengan mahasiswa lain yang berbeda agama. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa aktif angkatan 2016 Univesitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini 

diambil dengan teknik incidental sampling yaitu dengan mengambil 

sampel dengan cara memberikan skala pada mahasiswa Unika 

Soegijapranata Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2016 dan 

2017 serta pernah mengikuti organisasi yang majemuk. 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data 

 Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

penyebaran skala kecerdasan emosi dan toleransi beragama. 

2. Blue Print dan Cara Penilaian 

a. Skala Toleransi Beragama 

Skala Toleransi Beragama disusun berdasarkan aspek 

toleransi beragama  menurut Bukhori (2012) yaitu : 

a. Penerimaan, penerimaan dalam toleransi berupa 

menerima individu lain meskipun memiliki nilai-nilai 

yang jauh berbeda. 

b. Penghargaan, individu mengakui dan menghargai 

perbedaan prinsip atau ajaran yang dianut individu lain. 
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c. Kesabaran, individu yang memiliki sikap toleransi adalah 

individu yang memiliki sikap sabar dan menahan diri 

untuk tidak mengganggu serta melecehkan agama lain. 

d. Kebebasan, individu menjamin serta melindungi 

kebebasan individu lain dalam menjalankan ajaram agama 

yang dianut. 

e. Kerjasama, kerjasama adalah bentuk dukungan dari 

individu untuk orang ian meskipun memiliki pemikiran 

yang tidak sejalan.  

Kelima aspek tersebut akan menjadi dasar untuk 

pembuatan skala toleransi beragama, seperti blue print yang 

disajikan dibawah ini: 

 

Tabel 1 

Blueprint Jumlah Item Skala Toleransi Beragama 

 

 

 

 

 

 

 

S

S

i

Aspek Toleransi 

Beragama 

Nomor Item 
Jumlah 

Favorable  Unfavorable 

Penerimaan 1,3,5                2,4,6  6 

Penghargaan 7,9,11              8,10,12 6 

Kesabaran 13,15,17          14,16,18 6 

Kebebasan 19,21,23          20,22,24 6 

Kerjasama 25,27,29          26,28,30 6 

Total        15                  15 30 
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sistem penilaian skala toleransi beragama 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 Kecerdasan Emosi 

Skala Kecerdasan Emosi disusun berdasarkan aspek 

kecerdasan emosi menurut Goleman (2016) yaitu : 

a. Mengenali emosi diri (Self Awareness) 

Mengenali emosi diri merupakan kemampuan untuk 

memantau perasaan yang muncul dari waktu ke waktu. 

b. Mengelola emosi (Self Regulation) 

Mengelola emosi adalah ketrampilan yang dimiliki 

individu untuk mengelola emosi yang baik dengan 

menangani perasaan yang muncul. 

c. Memotivasi diri sendiri (Motivating Ownself) 

Memotivasi diri penting untuk pribadi yang toleran 

karena individu dengan motivasi diri yang baik 

memandang kehidupan dengan positif. 
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d. Mengenali emosi orang lain (Emphaty) 

Mengenali emosi orang lain atau empati adalah 

kepekaan sosial yang baik untuk menciptakan toleransi 

karena saat individu mengenali emosi yang sedang 

dirasakan orang lain individu dapat berpikir dari sudut 

pandang orang lain. 

e. Membina hubungan sosial (Social Skill) 

Membina hubungan sosial, dengan membina hubungan 

dengan lingkungan masyarakat individu akan memiliki 

perasaan positif akan kelompok lain meskipun yang 

berbeda pandangan dengan individu tersebut. 

Kelima aspek tersebut akan menjadi dasar untuk 

pembuatan skala kecerdasan emosi, sepert blue print yang 

disajikan di bawah ini: 
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Tabel 2 

Blueprint Jumlah Item Skala Kecerdasan Emosi 

No Aspek 
Jumlah Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

1. 
Mengenali emosi 

diri 
3 3 6 

2. Mengelola Emosi 3 3 6 

3. Memotivasi Diri 3 3 6 

4. 
Mengenali emosi 

orang  lain 
3 3 6 

5. 
Membina 

Hubungan 
3 3 6 

Total 15 15 30 

 

Sistem penilaian skala kecerdasan emosi 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). 
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F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Uji Validitas Alat Ukur 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti 

sejauhmana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam 

melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 2013). Validitas adalah 

karakteristik utama yang harus dimiliki oleh setiap skala. Suatu 

alat tes dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila 

alat tersebut dapat memberikan hasil ukur yang sesuai dengan 

maksud dilakukannya pengukuran tersebut. 

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 kecerdasan emosi dan toleransi 

beragama. 

 

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas mengacu pada konsistensi, keajegan, dan 

kepercayaan alat ukur.Reliabilitas adalah indeks yang 

menunjukkan sejauhmana suatu alat ukur dapat dipercaya atau 

diandalkan. Prinsipnya suatu alat ukur dikatakan reliabel bila alat 
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ukur tersebut mampu menunjukkan sejauhmana pengukurannya 

dapat memberi hasil yang relatif sama bila dilakukan pengukuran 

kembali terhadap individu yang sama. Pengujian reliabilitas 

dalam penelitian ini menggunakan Cronbach’s Alpha yang 

menggunakan bantuan program SPSS (Statistical Packages for 

Sosial Science) 21.0. Reliabilitas dinyatakan oleh korelasi 

reliabilitas yang angkanya berada dalam rentang dari 0 sampai 

dengan 1.00. Semakin tinggi reliabilitas mendekati angka 1.00 

berarti semakin tinggi reliabilitas. Sebaliknya, koefisien yang 

semakin rendah dan mendekati angka 0 maka semakin rendah 

reliabilitasnya (Azwar, 2013). 

Reliabilitas telah dianggap memuaskan bila koefisiennya 

mencapai minimal 0,900 (Azwar, 2013). Semakin besar 

koefisien reliabilitas berarti semakin kecil kesalahan 

pengukuran, maka semakin reliabel alat ukur tersebut. 

 

 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data dari 

seluruh responden atau sumber data lain terkumpul (Sugiyono, 2014). 

Metode analisis data digunakan untuk mengelompokkan data 

berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan 

variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang 

diteliti, serta melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang 

diajukan. 



44 
 

 
 

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 toleransi 

beragama dan variabel bebas adalah kecerdasan emosi. Metode ini 

digunakan untuk menguji kebenaran dari hipotesis penelitian, yaitu 

hubungan antara kecerdasan emosi dengan toleransi beragama pada 

mahasiswa. 
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