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BAB IV 

PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

 Sebelum mengadakan penelitian, peneliti terlebih dahulu menentukan 

tempat atau kancah pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada 

Mahasiswa Psikologi Unika Soegijapranata yang terdiri dari mahasiswa 

atau mahasiswi yang sedang menjalani kuliah semester 5 sampai 7, serta 

yang aktif dalam berbagai kegiatan di fakultas maupun di universitas. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan 

emosional dengan toleransi beragama pada mahasiswa. Mahasiswa 

angkatan 2015 yang sedang menjalankan kuliah semester 5-7 ada sekitar 

200 mahasiswa yang mana tiap kelas terdiri dari 40-60 mahasiswa, yaitu 

kelas 01 dengan jumlah mahasiswa aktif 64 orang, kelas 02 jumlah 

mahasiswa aktif 62 orang, kelas 03 jumlah mahasiswa yang aktif 61 orang, 

kelas 04 jumlah mahasiswa yang aktif berjumlah 49 orang.  

 Mahasiswa aktif tersebut sebagian besar ada di fakultas Psikologi, 

karena subjek penelitian ini adalah anggota ormawa, fakultas BEM, Senat 

mahasiswa, dan beberapa aktivis UKM di Fakultas Psikologi. Karena 

keterbatasan waktu dan tenaga maka disebarkan kuesioner pada 56 
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responden dan ada  6 kuesioner yang tidak terisi lengkap, sehingga 

kuesioner yang dapat diolah sejumlah 50 kuesioner. 

B. Persiapan Penelitian 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan maupun kesulitan dalam 

pelaksanaan penelitian, maka suatu penelitian hendaknya dipersiapkan 

secara baik dan matang. Berhubungan dengan hal ini, maka peneliti 

telah mempersiapkan beberapa hal sebelum melakukan penelitian yang 

meliputi persiapan di bidang penyusunan alat ukur, dan persiapan 

dalam permohonan perijinan. 

1. Penyusunan Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua 

macam skala, yaitu: skala kecerdasan emosional dan skala toleransi 

beragama.  

a. Skala Toleransi beragama 

Skala ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui toleransi 

beragama dengan memperhatikan skor yang diperoleh melalui 

pengerjaan skala. Skala ini disusun berdasarkan aspek-aspek 

toleransi beragama. Skala ini terdiri dari 30 item (15 item favourable 

dan 15 item unfavourable). Dengan empat kemungkinan jawaban, 

yaitu SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS (Tidak Sesuai), dan STS 

(Sangat Tidak Sesuai). Skor untuk tiap jawaban berkisar antara 1 

(satu) sampai dengan 4 (empat) yang disesuaikan dengan keadaan 
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item tersebut (favourable atau unfavourable). Variasi sebaran item 

dari skala toleransi beragama dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3. 
Variasi Sebaran Item Skala Toleransi beragama 

 Aspek-Aspek Favourable Unfavourable Item 
Valid 

1 Memberi kebebasan dan 
kemerdekaan terhadap orang 
lain 

1,7,13,19,25 2,8,14,20,26 10 

2 Mengakui hak setiap orang 3,9,15,21,27 4,10,16,22,28 10 
3 Menghormati keyakinan 

setiap orang 
5,11,17,23,29 6,12,18,24,30 10 

 Jumlah Item Valid 15 15 30 
Keterangan: 
F    = Pernyataan Favourable 
UF = Pernyataan Unfavourable 
 

b. Skala  Kecerdasan emosional 

Skala ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui 

kecerdasan emosional dengan memperhatikan skor yang diperoleh 

melalui pengerjaan skala. Skala ini disusun berdasarkan 

wilayahkecerdasan emosional. Skala ini terdiri dari 30 item 

favourable. Dengan empat kemungkinan jawaban, yaitu SS (Sangat 

Sesuai), S (Sesuai), TS (Tidak Sesuai), dan STS (Sangat Tidak 

Sesuai). Skor untuk tiap jawaban berkisar antara 1 (satu) sampai 

dengan 4 (empat) yangdisesuaikan dengan keadaan item tersebut. 

Variasi sebaran item dari skala persepsi kecerdasan emosional 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4 
Variasi Sebaran Item Skala Kecerdasan emosional 

 Aspek-Aspek Favourable Unfavourable Jumlah 
1 Mengenal emosi diri 1,11,21 2,12,22 6 
2 Mengelola emosi diri 3,13,23 4,14,24 6 
3 Memotivasi diri 5,15,25 6,16,26 6 
4 Mengenal emosi orang lain 7,17,27 8,18,28 6 
5 Membina hubungan dengan 

orang lain 
9,19,29 10,20,30 6 

 Jumlah 15 15 30 
 

2. Perijinan Penelitian 

 Penelitian ini tidak akan berlangsung tanpa adanya ijin dari berbagai 

pihak terkait. Untuk melakukan penelitian pada remaja di Unika 

Soegijapranata, penelitian telah melakukan beberapa prosedur perijinan. 

Perijinan dimulai dengan mengajukan surat ijin penelitian kepada 

Dekan Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata, 

Semarang dengan surat ijin Dekan PsikologiNomor 

2660/B.7.3/FP/V/2018. 

C. Pelaksanaan Pengambilan Data Penelitian 

 Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan metode try out 

terpakai pada penyebaran skala dan dilakukan selama 4 hari dari tanggal 

19,21, 30 dan 31 Mei 2018 di Fakultas Psikologi Unika. Hal ini dilakukan 

mengingat terbatasnya waktu penelitian dan kesibukan subjek, efisiensi 

dalam segi waktu, tenaga dan biaya. Pada metode try out terpakai, 

penyebaran skala atau pengambilan data hanya dilakukan satu kali saja, 

dalam arti data subyek yang telah digunakan untuk data uji coba juga akan 

digunakan sebagai data penelitian. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan 
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cara diberikan kepada beberapa mahasiswa lalu mahasiswa tersebut 

membagikannya kepada teman-temannya yang lain. 

 Pengambilan data dilakukan dengan cara mendekati mahasiswa 

BEM dan senat, ormawa yang sedang aktif mengikuti kegiatan kampus 

kemudian setelah itu peneliti bertanya dan menyebarkan angket skala 

kepada responden, ketika mereka sibuk tidak dipaksakan, tetapi kebetulan 

para responden bersedia untuk mengisi skala yang dibagikan dan ada 

beberapa responden yang agak terburu-buru mengisi skala sehingga ada 

beberapa skala yang tidak terisi dengan lengkap. Penyebaran skala 

berlangsung pada jam kampus jam 9.00 hingga 16.00 dan selama 4 hari. 

D. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Pengujian terhadap validitas dan reliabilitas keduaalat ukur dilakukan 

melalui bantuan program komputer Statistical Packages for Social Sciences 

(SPSS)  uji validitas dilakukan dengan teknik Product Momentdan Part 

Whole, sedangkan untuk uji reliabilitas dilakukan melalui teknik Alpha 

Cronbach. 

1. Skala Toleransi beragama 

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap skala toleransi 

beragama, diperoleh hasil bahwa dari 30 item yang diujicobakan, 

semua item valid dengan nilai lebih besar daripada koefisien 

korelasi 0,231 (r tabel). Perincian mengenai item yang valid dan 

gugur dapat dilihat pada tabel 5. 
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Tabel 5 
Sebaran ItemValid   

Skala Toleransi beragama 
No Aspek-Aspek Favourable Unfavourable Item 

Valid 
1 Memberi kebebasan dan 

kemerdekaan terhadap orang 
lain 

1,7,13,19,25 2,8,14,20,26 10 

2 Mengakui hak setiap orang 3,9,15,21,27 4,10,16,22,28 10 
3 Menghormati keyakinan 

setiap orang 
5,11,17,23,29 6,12,18,24,30 10 

 Jumlah Item Valid 15 15 30 
Keterangan: 
F  : Pernyataan Favourable 
UF: Pernyataan Unfavourable 
(   ): Item yang gugur 
 

Hasil uji validitasnya berkisar antara 0.369 hingga 0.867.                                                 

Hasil uji reliabilitas terhadap skala toleransi beragama memperoleh 

hasil koefisien reliabilitas sebesar 0,963 yang berarti skala tersebut 

dapat diandalkan untuk mengungkap toleransi beragama. Hasil 

perhitungan selengkapnya pada lampiran. 

2. Skala Kecerdasan emosional 

 Berdasarkan hasil uji validitas terhadap skala kecerdasan emosional, 

diperoleh hasil bahwa dari 30 item yang diujicobakan, ada 5 item yang 

tidak valid, sehingga total item yang valid adalah 25 item dengan nilai 

lebih besar daripada koefisien korelasi 0,231 (r tabel). Adapun item yang 

gugur adalah nomor 9,11,13,14,30. Perincian mengenai item yang valid 

dan gugur dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 6 
Sebaran ItemValid  Skala Kecerdasan emosional 

 Aspek-Aspek Favourable Unfavourable Jumlah 
1 Mengenal emosi diri 1,(11),21 2,12,22 5 
2 Mengelola emosi diri 3,(13),23 4,(14),24 4 
3 Memotivasi diri 5,15,25 6,16,26 6 
4 Mengenal emosi orang lain 7,17,27 8,18,28 6 
5 Membina hubungan dengan 

orang lain 
(9),19,29 10,20,(30) 4 

 Jumlah 12 13 25 
Keterangan: 
F  : Pernyataan Favourable 
UF: Pernyataan Unfavourable 
(   ):Item yang gugur 
 

Hasil uji validitasnya berkisar antara 0.268 hingga 0.843.                                                 

Hasil uji reliabilitas terhadap skala kecerdasan emosional memperoleh hasil 

koefisien reliabilitas sebesar 0,955 yang berarti skala tersebut dapat 

diandalkan untuk mengungkap kecerdasan emosional. Hasil perhitungan 

selengkapnya terlampir pada lampiran 


