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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Salah satu unsur yang terpenting dalam suatu penelitian adalah 

metode penelitian. Ketepatan menggunakan metode penelitian ini 

memberikan pengaruh yang besar bagi dasar pemecahan masalah sehingga 

hasil penelitian bisa dipertanggungjawabkan dan kebenarannya bisa 

diterima secara objektif 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sebagai metode 

penelitian.Pendekatan kuantitatif yang menekankan analisisnya pada data- 

data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistik.Pendekatan 

kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (dalam rangka pengujian 

hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas 

kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan metode kuantitatif akan 

diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan 

antar variabel yang diteliti (Azwar, 2017, h. 5). 

 

B. Idenfikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel Tergantung  : Toleransi beragama 

2. Variabel Bebas   : Kecerdasan emosional 
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Toleransi Beragama 

Toleransi beragama adalah suatu sikap saling menghormati 

danmenghargai satu sama lain terhadap masing-masing agama, 

serta seseorang berhak mendapatkan kebebasan dalam menentukan 

pilihan agamanya sendiri dan sekaligus mendapatkan kelayakan 

dalam beribadah serta menjalani rutinitas dalam beribadah ataupun 

merayakan hari besar agama tersebut. Dari pengertian tersebut 

dapat diukur dengan Skala Toleransi Beragama,  berdasarkanaspek-

aspek toleransi beragama meliputi: memberi kebebasan dan 

kemerdekaan terhadap orang lain, mengakui hak setiap orang, 

menghormati keyakinan setiap orang.Semakin tinggi skor yang 

diperoleh maka semakin tinggi toleransi beragama begitu juga 

sebaliknya. 

2. Kecerdasan emosional 

Kecerdasan emosional merupakankemampuan seseorang untuk 

memahami serta mengatur suasana hati supaya tidak melumpuhkan 

kejernihan berfikirrasional, dan mampu menampilkanbaik kecakapan 

pribadi maupun kecakapan antar pribadi. Dari pengertian tersebut 

dapat diukur dengan Skala Kecerdasan Emosional, berdasarkan lima 

wilayah khusus yang akan diteliti meliputi mengenali emosi diri, 

mengelola emosi, memotivasi diri, mengenali emosi orang lain dan 

membina hubungan dengan oranglain.Semakin tinggi skor yang 

diperoleh maka semakin tinggi kecerdasan emosional begitu juga 

sebaliknya. 
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D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan faktor utama yang harus ditentukan 

dalam pembuatan penelitian.Tujuan dalam penentuan subjek penelitian ini 

adalah untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data yang dapat 

berakibat kesalahan dalam pengambilan kesimpulan dan generalisasi hasil 

penelitian (Hadi, 2000, h.72). 

1. Populasi  

Dalam penelitian selalu dihadapkan dengan masalah sumber data yang 

disebut dengan populasi dan sampel.Populasi didefinisikan sebagai 

kelompok subjek yang hendak digeneralisasi hasil penelitian (Azwar, 2017: 

77). 

Dalam melakukan penelitian segala hal yang perlu diperhatian adalah 

menentukan terelebih dahulu luasdan sifat-sifatpopulasi, memberikan 

balasan yang tegas, baru kemudian menetapkan sampelnya. 

Populasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah Mahasiswa 

Psikologi Unika Soegijapranata yang terdiri dari seluruh mahasiswa yang 

tergolong mahasiswa atau mahasiswi angkatan 2015, yang sedang 

menjalani kuliah semester 5 sampai 7 serta yang aktif dalam berbagai 

kegiatan di fakultas maupun di universitas, karena mahasiswa atau 

mahasiswi tersebut memiliki kematangan berfikir termasuk yang aktif 

dalam berorganisasi pasti sering mengalami atau menjumpai masalah di 

lingkungan tersebut terlebih masalah yang sering dijumpai yaitu hal 

bertoleransi antar umat beragama. 
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2. Teknik Pengambilan Sampel 

Pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan secara 

incidentalsampling, di mana sampeldiambil berdasarkan kenyamanan 

peneliti atau  sampel dipilih dari individu-individu yang kebetulan dijumpai 

atau dapat dijumpai saja yang diselidiki (Hadi, 2000, h.80). Sampel adalah 

sebagian dari populasi, yang memiliki ciri – ciri yang samaseperti 

populasinya (Azwar, 2017: 79). Selain itu, penelitian hanya dilakukan pada 

individu yang mau diambil datanya. 

 

E. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mendapatkan data penelitian.Pada skala psikologis 

pertanyaan yang diberikan berupa stimulus yang tertuju dalam indikator 

perilaku guna memancing jawaban yang merupakan refleksi dari keadaan 

subjek yang biasanya tidak disadari (Azwar, 2017 h. 5).Dalam penelitian ini 

menggunakan dua buah skala, yaitu skala kecerdasan emosional dan skala 

toleransi beragama. 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert yang 

dibuat dalam bentuk pernyataan favorable (mendukung variabel), dan 

unfavorable (tidak mendukung variabel). Pada setiap item yang disediakan 

terdapat 4 alternatif  jawaban yang sistem penilaiannya berjenjang mulai 

dari skor 1 sampai dengan 4, berdasarkan alternatif jawaban yang dipilih 

antara lain : SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS (Tidak Sesuai), STS (Sangat 

Tidak Sesuai). Pada pernyataan yang bersifat favorable rincian skornya 

sebagai berikut skor 4 : Sangat Sesuai, skor 3 : Sesuai, skor 2 : Tidak 
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Sesuai, skor 1 : Sangat Tidak Sesuai; sedangkan pada pernyataan 

unfavorable, penilaian yang digunakan adalah: skor 4 : Sangat Tidak 

Sesuai, skor 3 : Tidak Sesuai, skor 2 : Sesuai, skor 1 : Sangat Sesuai. 

1. Skala Kecerdasan emosional 

Skala kecerdasan emosional ini disusun berdasarkan lima wilayah khusus 

darikecerdasan emosional yang meliputi mengenali emosi diri, mengelola 

emosi, memotivasi diri, mengenali emosi orang lain dan membina 

hubungan dengan oranglain. 

Adapun blueprint pada kecerdasan emosional dilihat pada tabel berikut : 

 
Tabel 1 

Blue Print Kecerdasan emosional Pada Mahasiswa 

Aspek Jumlah Item Jumlah 
Favorable Unvaforable 

Mengenal emosionaldiri 3 3 6 
Mengelola emosional diri 3 3 6 
Memotivasi diri 3 3 6 
Mengenal emosional orang lain 3 3 6 

Membina hubungan dengan orang lain 3 3 6 
Jumlah 15 15 30 

 

2. Skala Toleransi Beragama  

Skala toleransi beragama ini disusun berdasarkan aspek-aspek toleransi 

beragama yang meliputi: memberi kebebasan dan kemerdekaan terhadap 

orang lain, mengakui hak setiap orang, menghormati keyakinan setiap 

orang. 
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Adapun blueprint pada toleransi beragama dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2 

Blue Print Toleransi Beragama 

Aspek Jumlah Item Jumlah 
Favorable unvaforable 

Memberi kebebasan dan kemerdekaan 
terhadap orang lain 

5 5 10 

Mengakui hak setiap orang 5 5 10 
Menghormati keyakinan setiap orang 5 5 10 

Jumlah 15 15 30 
 
 
F. Uji Coba Alat Ukur  

1. Uji Validitas Alat Ukur 

Validitas dalam pengertian umum adalah ketetapan dan kecermatan 

skala dalam menjalankan fungsi ukurnya, artinya sejauhmana skala itu 

mampu mengukur atribut yang harus diukur (Azwar, 2017, hal.7)uji 

validitas terhadap alat ukur dalam penelitian ini menggunakan teknik 

korelasi product moment. 

Dalam menghindari over estimate (angka korelasi yang kelebihan 

bobot), rumus kolerasi tersebut akan dikorelasi dangan teknik korelasi 

part whole. Perhitungan validitas alat ukur penelitian ini menggunakan 

alat bantu dengan program komputer statistik. 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas menurut Azwar (2017, h.4) adalah sejauhmana tingkat 

keajegan alat ukur apabila digunakan secara berulang-ulang. Untuk 

mengetahui reliabilitas pada skala kecerdasan emosional dan toleransi 
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beragama dapat menggunakan metode Koefisien Alpha dari Cronbach, 

dan penghitungan analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan 

alat bantu komputer dengan program komputer statistik. 

 

G. Analisis Data 

 Data-data yang didapat dari penelitian tidak dapat memberikan 

keterangan yang dapat dipahami, jelas dan teliti.Analisis data pada 

penelitian ini menggunakan korelasi Product Moment menggunakan alat 

bantu dengan program komputer statistik untuk melihat hubungan 

antarakecerdasan emosional dengan toleransi beragama pada mahasiswa.


