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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berdasarkan pada 

perhitungan variabel pada setiap partisipan untuk memperoleh jumlah, 

biasanya data berbentuk angka, dan data tersebut dimasukkan kedalam 

analisis statistik untuk selanjutnya disimpulkan dan diinterpretasikan 

(Gravetter dan Forzano, 2016, h.26). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian  

Identifikasi variabel menurut Azwar (2016, h.61) adalah langkah 

untuk menetapkan varibel-variabel utama dalam penelitian dan 

penetuan fungsi-fungsinya masing-masing. Adapun varibel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Varibel Tergantung : Prokrastinasi 

2. Variabel Bebas  : Kecerdasan Spiritual  

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional pada penelitian ini diuraikan sebagai berikut:  
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1. Prokrastinasi  

Prokrastinasi adalah perilaku sukarela dan dengan sadar untuk 

menunda suatu tugas yang penting secara berulang-ulang dan lebih 

memilih kegiatan yang lebih menyenangkan walaupun telah 

diprediksi bahwa tindakan tersebut akan memperburuk keadaan serta 

tindakan menunda  menimbulkan perasaan tidak nyaman, cemas, dan 

merasa bersalah. Prokrastinasi diukur dengan menggunakan skala 

berdasarkan aspek-aspek yaitu, penundaan untuk memulai maupun 

menyelesaikan tugas, keterlambatan atau kelambanan dalam 

mengerjakan tugas, kesenjangan antara rencana dan kinerja aktual, 

memilih melakukan aktivitas lain yang menyenangkan dibanding 

menyelesaikan tugas. Semakin tinggi skor yang diperoleh dari skala 

prokrastinasi, maka semakin sering seseorang melakukan 

prokrastinasi, dan begitu pula sebaliknya.  

2. Kecerdasan Spiritual  

Kecerdasan spiritual ialah kecerdasan yang diperlukan dalam 

menghadapi serta memecahkan persoalan nilai dan makna, 

kecerdasan yang dapat memfungsikan kecerdasan intelektual dan 

kecerdasan emosional. Kecerdasan spiritual dengan menggunakan 

skala diukur berdasarkan aspek-aspek yaitu, bersikap fleksibel, 

kesadaran diri, menghadapi dan memanfaatkan penderitaan, 

menghadapi dan melampaui perasaan sakit, keengganan untuk 

menyebabkan kerugian, kualitas hidup, berpandangan holistik, 
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kecenderungan bertanya, dan bidang mandiri. Semakin tinggi skor 

kecerdasan spiritual seseorang maka semakin tinggi pula kecerdasan 

spiritualnya, dan begitu pula sebaliknya. 

 

D. Subyek Penelitian 

1. Populasi  

Langkah awal yang perlu diambil untuk melaksanakan penelitian 

ialah menentukan populasi penelitian. Populasi diartikan sebagai 

kumpulan subjek yang akan dikenai generalisasi, yang mana mereka 

memiliki ciri atau karakteristik yang sama, yang membedakannya 

dengan kumpulan subjek yang lain (Azwar, 2016, h.77). Populasi yang 

diambil dalam penelitian ini merupakan mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. Populasi yang diambil memiliki karakteristik 

sebagai berikut:  

a. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Progdi Manajeman 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang  

b. Angkatan 2013-2014 

c. Sedang mengambil skripsi 

 

2. Teknik Pengambilan Sampel  

Menurut Azwar (2016, h.79) sampel merupakan sebagian dari 

populasi yang memiliki ciri yang dimiliki oleh populasinya. Sampel 

adalah sub-unit populasi survei yang dipandang oleh peneliti mewakili 
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populasi target, atau dengan kata lain sampel merupakan sebagian dari 

populasi yang dipilih atas dasar kemewakilannya (Danim, 2000, h.89). 

Sampel yang akan digunakan adalah mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang Progdi Manajeman.  

Teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan ialah 

sampling aksidental. Sampling aksidental merupakan metode 

pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa pun secara 

kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel 

(Sangadji dan Sopiah, 2010, h. 189). Senada dengan itu, Prasetyo dan 

Jannah (2005, h.135) mengatakan sampling aksidental didasarkan pada 

kemudahan, dimana sampel dapat terpilih karena berada pada situasi, 

waktu, dan tempat yang tepat. Berdasarkan teknik tersebut, peneliti 

akan mengumpulkan data secara langsung dari mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis progdi Manajeman Universitas Katolik 

Soegijapranata  angkatan 2013-2014 yang sedang mengambil skripsi, 

dengan cara memberikan skala secara langsung kepada subjek-subjek 

yang berada di Gedung Yustinus lantai 1 dan 2.  

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan untuk memperoleh data dalam penelitian ini 

adalah metode skala. Skala yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

skala yang bersifat langsung, dimana subjek yang mengisi atau 
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menjawab skala yang diberikan. Skala dalam penelitian ini bersifat 

tertutup, artinya subjek diminta memilih jawaban yang telah disediakan 

(Brotowidjoyo, 1991, h.47). 

Penelitian ini menggunakan dua skala yaitu skala prokrastinasi dan 

skala kecerdasan spiritual. 

1. Skala Prokrastinasi  

Skala prokrastinasi dalam penelitian ini terdiri dari 24 item yang 

mencakup empat aspek. Skala yang dipergunakan untuk mengukur data 

meliputi empat aspek, aspek-aspek tersebut yaitu: penundaan untuk 

memulai maupun menyelesaikan tugas, keterlambatan atau kelambanan 

dalam mengerjakan tugas, kesenjangan antara rencana dan kinerja 

actual, memilih melakukan aktivitas yang menyenangkan dibanding 

menyelesaikan tugas. Berikut rancangan jumlah item skala prokrastinasi 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 2 

Blue Print Skala Prokrastinasi 

 

No  

 

Aspek 

Pernyataan  

Jumlah Favorable  Unfavorable 

1. Penundaan untuk memulai 

maupun menyelesaikan tugas 

3 3 6 

  2. Keterlambatan atau 

kelambanan dalam 

mengerjakan tugas 

3 3 6 

  3. Kesenjangan waktu antara 

rencana dan kinerja aktual 

3 3 6 

  4. Memilih melakukan aktivitas 

yang menyenangkan 

dibanding menyelesaikan 

tugas 

3 3 6 

Jumlah 12 12 24 

 

Penyajian skala prokrastinasi diberikan dalam bentuk pilihan 

jawaban. Seluruh item dalam skala ini terdiri dari dua,  favorable yaitu 

jenis item yang mendukung pernyataan dan unfavorable yaitu, item 

yang tidak mendukung pernyataan. Pilihan jawaban dalam setiap item 

terdiri dari 4 macam yaitu Sangat Sering (SS), Sering (S), Jarang (J), 

Tidak Pernah (TP). Untuk item yang favorable, subjek akan 

memperoleh skor 4 untuk jawaban (SS), skor 3 untuk jawaban (S), skor 

2 untuk (J), skor 1 untuk (TP). Untuk item yang unfavorable, subjek 
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akan memperoleh skor 1 untuk jawaban (SS), skor 2 untuk jawaban (S), 

skor 3 untuk (J), skor 4 untuk (TP). 

2. Skala Kecerdasan Spiritual 

Skala kecerdasan spiritual dalam penelitian ini terdiri dari 36 item 

yang mencakup sembilan aspek. Skala yang dipergunakan untuk 

mengukur data berdasakan aspek kecerdasan spiritual yang 

dikemukakan oleh Zohar dan Marshall. Sembilan aspek-aspek tersebut 

yaitu: bersikap fleksibel, kesadaran diri, menghadapi dan memanfaatkan 

penderitaan, menghadapi dan melampaui perasaan sakit, keengganan 

untuk menyebabkan kerugian, kualitas hidup, berpandangan holistik, 

kecenderungan bertanya, dan bidang mandiri. 

Alasan peneliti menggunakan skala ini karena aspek-aspek dalam 

skala dirasa cukup menggambarkan kecerdasan spiritual. Selain itu, 

skala tersebut juga pernah digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya 

untuk melihat kecerdasan spiritual. Berdasarkan uraian di atas berikut 

rancangan jumlah item skala kecerdasan spiritual dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 
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Tabel 3 

Blue Print Skala Kecerdasan Spiritual 

 

No  

 

Aspek 

Pernyataan  

Jumlah Favorable  Unfavorable 

1. Bersikap fleksibel 2 2 4 

2. Kesadaran diri 2 2 4 

3. Menghadapi dan 

memanfaatkan penderitaan 

2 2 4 

4. Menghadapi dan melampaui 

perasaan sakit 

2 2 4 

5. Keengganan untuk 

menyebabkan kerugian 

2 2 4 

6. Kualitas hidup 2 2 4 

7. Berpandangan holistik 2 2 4 

8. Kecenderungan bertanya 2 2 4 

9. Bidang mandiri 2 2 4 

Jumlah 18 18 36 

 

Penyajian skala kecerdasan spiritual diberikan dalam bentuk 

pilihan jawaban. Seluruh item dalam skala ini terdiri dari dua jenis, 

favorable yaitu, item yang mendukung pernyataan dan unfavorable 

yaitu, item yang tidak mendukung pernyataan. Pilihan jawaban dalam 

setiap item terdiri dari 4 macam yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), 

Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai (STS). Untuk item yang 
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favorable, subjek akan memperoleh skor 4 untuk jawaban (SS), skor 3 

untuk jawaban (S), skor 2 untuk jawaban (TS), skor 1 untuk jawaban 

(STS). Untuk item yang unfavorable, subjek akan memperoleh skor 1 

untuk jawaban (SS), skor 2 untuk jawaban (S), skor 3 untuk jawaban 

(TS), skor 4 untuk jawaban (STS). 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Sebuah data hasil penelitian memiliki validitas yang tinggi, apabila 

hasil pengukuran memang apa yang benar-benar dikehendaki untuk 

diukur (Brotowidjoyo, 1991, h.53). Validitas adalah sejauh mana proses 

pengukuran mengukur varibel yang diklaimnya diukur (Gravetter dan 

Forzano, 2016, h.73). Menguji validitas item yang terdapat pada skala 

prokrastinasi dan skala kecerdasan spiritual adalah dengan menguji 

korelasi antara skor item dengan skor total item. Pada penelitian ini, 

untuk mengetahui validitas alat ukur, peneliti menggunakan teknik 

korelasi Product Moment dari Karl Pearson. Setelah memperoleh hasil 

berupa koefisien korelasi, maka perlu diperiksa kembali untuk 

menghindari terjadinya kelebihan bobot yang menyebabkan angka 

korelasi menjadi overestimate. Untuk mengoreksi angka korelasi yang 

kelebihan bobot, peneliti menggunakan teknik korelasi Part Whole. 

2. Reliabilitas 

Menurut Brotowidjoyo (1991, h.53) untuk mendapatkan data dengan 

hasil penelitian yang mempunyai reliabilitas yang tinggi pengukurannya 
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harus akurat (tepat dan teliti), yang mana harus diusahakan agar 

kesalahannya dalam pengukuran sedikit mungkin. Gravetter dan 

Forzano (2016, h.76) mengartikan realiabilitas sebagai stabilitas atau 

konsistensi pengukuran. Jika individu yang sama diukur dalam kondisi 

yang sama, maka reliabilitas menghasilkan pengukuran yang identik 

atau hampir sama. Untuk mengetahui reliabilitas skala prokrastinasi dan 

skala kecerdasan spiritual, peneliti menggunakan teknik uji reliabilitas 

menggunakan teknik koefisien Alpha dari Cronbach dengan 

menggunakan SPSS. 

3. Uji Coba  

Uji instrumen pada penelitian ini menggunakan metode try out 

terpakai yang mana pengumpulan data dilakukan satu kali dan hasil uji 

cobanya langsung digunakan untuk uji validitas, reliabilitas, uji asumsi 

dan analisis data, serta menguji hipotesis penelitian. Alasan digunakan 

try out terpakai dalam penelitian ini ialah karena keterbatasan subjek 

penelitian. Pengambilan data dengan metode try out terpakai memiliki 

kekurangan yaitu kemungkinan adanya hal-hal yang mencemari 

penelitian. Hal ini dikarenakan pada saat penelitian, subjek masih 

dihadapkan pada skala yang belum dibersihkan dari item-item yang 

tidak memenuhi standard uji validitas dan reliabilitas item. Melihat 

kekurangan dari metode try out terpakai, untuk mengatasi kekurangan 

tersebut peneliti melakukan preliminary sebelum akhirnya melakukan 

pengumpulan data. Preliminary dilakukan dengan tujuan mengetahui 
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susunan kalimat mana saja yang masih membingungkan subjek. Setelah 

preliminary dilakukan, peneliti melakukan pengecekan kalimat yang 

dianggap membingungkan untuk diperbaiki serta diubah.  

 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam pada penelitian ini dilakukan uji 

kuantitatif dengan menggunakan metode analisis data statistik. Hal ini 

berguna untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah 

dibaca serta diinterpretasikan. Pengelolaan data menggunakan korelasi 

Product Moment dengan alat bantu komputer program SPSS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


