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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Pada penelitian ini, desain  yang digunakan adalah desain  penelitian

kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Penelitian korelasional bertujuan

menyelidiki sejauh mana kaitan variasi pada satu variable berkaitan dengan

variasi pada atau variable lain, berdasarkan koefisien korelasi (Azwar, 2013).

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bekerja dengan angka, yang datanya

terwujud bilangan (skor, nilai, peringkat atau frekuensi), yang dianalisis

menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian yang

sifatnya spesifik, dan untuk melakukan prediksi bahwa suatu variabel tertentu

mempengaruhi variabel yang lain. Penelitian kuantitatif ini menggunakan

korelasional yaitu mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel.

B. Variable Penelitian

Identifikasi terhadap variabel penelitian bertujuan untuk memperjelas dan

membatasi masalah serta menghindari adanya variabel-variabel penyerta yang

datanya ikut terolah yang seharusnya tidak diperlukan. Yang menjadi variabel

dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel Bebas (X) : Religiusitas

2. Variabel terikat (Y) : Rasa bersalah
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C. Definisi Operasional

1. Religiusitas

Religiusitas adalah keberagamaan seseorang terhadap apa yang

diyakini dengan pengetahuan yang telah dimiliki dan menjalankan keyakinan,

penghayatan, pengamalan, pengetahuan, dan peribadatan mahasiswa muslim

terhadap agamanya yangdiaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari

sebagai pengakuan akan adanya kekuatan tertinggi yang menaungi kehidupan

manusia di dunia dan akhirat.

Religiusitas akandiukur berdasarkan aspek yang dikemukakan oleh

Glock and Star (dalam Ancok & Suroso 2003) dimensinya ada lima bagian

yaitu dimensi keyakinan indikatornya adalah menerima adanya Allah,

menerima adanya Rasul, menerima adanya hari kiamat, menerima adanya

Qhada dan qadar.Dimensi praktek indikatornya adalah mengerjakan shalat,

melaksanakan puasa, membayar zakat.Dimensi pengalaman indikatornya

adalah menolong karena agama, jujur karena agama, memaafkan karena

agama.Dimensi penghayatan indikatornya adalah merasa dekat Allah, merasa

doanya dikabulkan, merasa tentram dan bahagia, merasa khusyuk ketika

beribadah.dimensi pengetahuan mengetahui isi Al-qur’an, mengetahui sejarah

islam, mengetahui hukum islam.

2. Rasa Bersalah

Rasa bersalah merupakan emosi negatif yang timbul dari kesadaran

diri, refleksi diri dan evaluasi diri terhadap suatu tindakan yang tidak

seharusnya dan memunculkan peristiwa negatif dikarenakan adanya ketidak
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sesuaian antara tindakan dengan nilai, norma, dan moral yang berlaku pada

akhirnya membuat mahasiswa memperbaiki tindakan yang salah tersebut.

Rasa bersalah diartikan dengan bentuk emosi pada individu yang

menyadari bahwa mereka telah berbuat jahat, tetapi bentuk karakter yang lebih

tepat dalam hal ini ditandai dengan keyakinan individu terhadap tindakannya

tidak dapat diterima secara moral dan norma.

Rasa bersalah diukur berdasarkan indicator yang dikemukakan oleh

Cohen dkk.(2010) yang memimiliki dua indikator yaitu evaluasi perilaku

negatif dan memperbaiki tindakan.

D. Subjek Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,

2007). Populasi pada penelitian ini adalah pendidikan agama islam Fakultas

Tarbiyan dan Keguruan UIN SUSKA RIAU yang berada pada semester 2, 4

dan 6 dengan jumlah populasi keseluruhan adalah 729 mahasiswa. Alasannya

mengambil jurusan pendidikan agama islam karena dalam jurusan ini

mendalami ilmu agama dibandingkan jurusan yang lain yang ada di Fakultas

Tarbiyah dan Keguruan dan akan mengajarkan ilmu agama yang telah

dimilikinya.
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Tabel 3.1
Persentase Jumlah Populasi Mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN SUSKA
RIAU

No Semester/ lokal Jumlah
1 Semester 2 278
2 Semester 4 247
3 Semester 6 204

Jumlah keseluruhan 729
Sumber data : Ketua jurusan pendidikak agama islan Fakultas Tarbiyah UIN

SUSKA RIAU tahun 2015
2. Sampel Penelitian

Sampel penelitian adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti,

dengan maksud untuk menggeneralisasikan sampel (Arikunto, 2002).

Arikunto (2002) menjelaskan apabila subjek yang akan diteliti kurang dari 100

subjek, maka lebih baik diambil keseluruhannya, tetapi jika lebih dari 100

maka diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasi.

Jumlah populasi mahasiswa PAI sebanyak 729 mahasiwa.Berdasarkan

konsep diatas, penelitian ini populasinya lebih dari 100 orang, yaitu 729

orang, maka peneliti mengambil sampel 25% dari populasi 729 orang.Maka

dari rumus tersebut sampel yang diambil adalah sebanyak 182 orang

mahasiswa jurusan pendidikan agama islam.

3. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cluster

sampling, teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila

objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas (Sugiyono, 2013).

Alasan pemilihan teknik sampling adalah karena terlalu banyaknya

sampel mahasiswa PAI untuk mengambil sampel berdasarkan perlokal yaitu

semester 6,4,2.
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E. Metode Pengumpulan Data

Menurut Arikunto (2002), metode pengumpulan data adalah cara-cara

yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Ada beberapa

metode pengumpulan data, yaitu wawancara, skala, observasi dan studi

dokumenter.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah skala.Skala menurut

Arikunto (2002) adalah sejumlah pertanyaan ataupun pernyataan tertulis yang

digunakan untuk memperoleh informasi dari respon dalam arti laporan

tentangpribadinya atau hal-hal yang ingin diketahui.Pengumpulan data pada

penelitian ini memiliki 2 skala, yaitu religiusitas dan rasa bersalah. Skala

religiusitas merupakan skala yang dimodifikasi dari Glock & Star, sedangkan

skala rasa bersalah di adaptasi dari cohen yang telah diartikan oleh Nur chairul

edwiansyah.

1. Alat Ukur Penelitian

Skala religiusitas yang digunakan dalam penelitian ini dimodifikasi

dari skala Glok dan Star (1965), skala religiusitas meliputi aspek.

a. Dimensi keyakinan

b. Dimensi praktek

c. Dimensi penghayatan

d. Dimensi pengamalan

e. Dimensi pengetahuan

Pemberian skor berdasarkan pernyataan favorable dan

unfavorabel.Dalam skala terdapat 7 alternatif jawaban favorabel Amat Sangat
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Setuju (7), Sangat Setuju (6), Setuju (5), Netral (4), Tidak Setuju (3), Sangat

Tidak Setuju (2), Amat Sangat Tidak Setuju (1) sedangkan untuk unfavorabel

Amat sangat tidak setuju (7), Sangat tidak setuju (6), Tidak setuju (5), Netral

(4), Setuju (3), Sangat setuju (2), Amat sangat setuju (1). Jumlah aitem dalam

skala ini sebanyak 34 aitem.
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Tabel 3.2
Blue print Religiusitas

No Aspek Indikator
Aitem

Jumlah
favorabel Unfavorabel

1 Keyakinan Menerima adanya
Allah

3 8 2

Menerima adanya
Nabi dan Rasul

16 26 2

Menerima adanya
hari kiamat

13 20 2

Menerima Qhada
dan qadar

6 32 2

2 Praktek Mengerjakan shalat 34 28 2
Melaksanakan puasa 22 15 2
Membayar zakat 10 2 2

3 Pengamalan Menolong karena
agama

21 31 2

Jujur karena agama 1 9 2
Memaafkan karena
agama

14 27 2

4 Pengetahuan Mengetahui isi al-
qur’an

4 11 2

Mengetahui sejarah
islam

17 23 2

Mengetahui hukum
islam

25 19 2

5 Penghayatan Merasa dekat dengan
Allah

24 18 2

Merasa doanya
dikabulkan

7 5 2

Merasa tentram
bahagia

12 30 2

Merasa khusyuk
ketika beribadah

33 29 2

Jumlah 17 17 34

2. Skala Rasa Bersalah

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan variabel yang diteliti,

maka mengadaptasi kuesioner psikologi yang dikembangkan oleh Cohen dkk,

(2010) yang diberi nama Guilt And Shame Pronones Scale (GASP). Kuesioner

rasa bersalah ini peneliti susun kembali  menambahkan aitem dengan aspek

rasa bersalah dan alternatif jawabannya dengan model rating scale yang
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tersusun dari tujuh alternatif. Kuesioner ini yang dapat mengungkapkan rasa

bersalah. Penilaian secara jelas dirincikan dalam 7 alternatif jawaban yaitu,

sangat besar (7), besar (6), agak besar (5), netral (4), agak kecil (3), kecil (2),

sangat kecil (1) dengan jumlah aitem ini sebanyak 8 aitem.

Kuesioner ini disusun oleh peneliti dengan menurunkan karakteristik

rasa bersalah yang disusun oleh Cohen dkk. Menjadi aspek dalam rasa

bersalah.

Tabel 3.3
Blue print Rasa Bersalah

No Indikator No Aitem Jumlah
1 Evaluasi perilaku negatif 1,4,6,8 4 aitem
2 Memperbaiki tindakan 2,3,5,7 4 aitem

F. Uji Coba Alat Ukur

Sebelum instrument penelitian ini digunakan dalam penelitian yang sebenarnya,

terlebih dahulu peneliti melakukan uji coba kepada mahasiswa pendidikan agama islam

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA RIAU. Hal ini bertujuan untuk

mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas alat ukur sehingga aitem-aitemnya layak

digunakan sebagai alat ukur jumlah aitem skla yang disebar ada dua dengan berjumlah 42

aitem. Slaka disebarkan kepada 75 mahasiswa kembali 70 untuk dianalisis jika

keseluruhan uji coba telah di skor, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian

validitas dan realibitas dengan bantuan komputer dari aplikasi SPSS (Statistical Product

and Service Solution) 20 for Windows.

1. Validitas

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi



30

ukurnya.Validitas yang tinggi apabila alat tes tersebut menjalankan fungsi

ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud

dilakukannya pengukuran tersebut. Suatu alat ukur yang tinggi validitasnya

akan menghasilkan eror yang kecil, artinya skor setiap subjek yang diperoleh

alat ukur tersebut tidak jauh berbeda dari skor yang sesungguhnya ( Azwar,

2009).

Dalam penelitian ini, validitas yang digunakan peneliti adalah validitas

isi, yaitu validitas yang diestimasi lewat pengukuran terhadap isi tes dengan

analisis rasional atau professional judgment (Azwar, 2009).Dalam hal ini

professional judgment dilakukan oleh pembimbing dan narasumber seminar.

2. Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya mengacu kepada konsistensi atau kepercayaan

hasil ukur yang mengandung makna kecermatan pengukuran. Pengukuran

yang tidak reliabelakan menghasilkan skor yang tidak dapat dipercaya karena

perbedaan skor yang terjadi diantara individu lebih ditentukan oleh faktor eror

dari pada faktor perbedaan yang sesungguhnya (Azwar, 2010).

Dalam aplikasinya, reliabilitas dinyatakan oleh koefisien reliabillitas yang

angkanya berada dalam rentang dari 0 dampai 1,00. Semakin tinggi keofisien

reliabilitas mendekati angka 1,00 berarti semakin tinggi reliabilitas. Sebaliknya,

koefisien yang semakin rendah mendekati angka 0 berarti semakin rendah

reliabilitasnya. Dalam pengukuran psikologi, koefisien reliabilitas yang mencapai

angka rxx= 1,00 tidak pernah dapat dijumpai (Azwar, 2010). Uji reliabilitas dalam

penelitian dilakukan menggunakan  bantuan komputerisasi  SPSS (Statistical

Product and Service Solutions) 20.0 for Windows, untuk mengetahui koefisien
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reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini menggunakan rumus alpha

cronbach(Azwar, 2009) :

α = 2 1 −
keterangan :
α :  Koefisien reliabilitas alpha

: Varians skor belahan 1
: Varians skor belahan 2

: Varians skor skala

Berdasarkan uji reliabilitas terhadap aitem skala religiusitas diperoleh nilai

α sebesar 0, 871 dan untuk skala rasa bersalah diperoleh α sebesar 0,794

mendekati 1,00. Nilai reliabilitas pada dua skala ini berada pada kategori tinggi.

3. Indeks Daya Beda

Indeks daya beda merupakan koefisien yang menunjukkan bahwa

fungsi aitem selaras dengan fungsi tes. Aitem yang memiliki indeks daya beda

baik merupakan aitem yang konsisten karena mampu menunjukkan perbedaan

antar subjek pada aspek yang ukur dengan skala yang bersangkutan (Azwar,

2010). Indeks daya beda aitem merupakan indikator keselarasan atau

konsistensi antara fungsi aitem dengan fungsi skala secara keseluruhan yang

diistilahkan dengan konsistensi aitem total (Azwar, 2012).

Menurut Azwar (2009), umumnya skala psikologiyang digunakan untuk

menentukan indeks daya beda diskriminasi di atas 0,30 atau diatas 0,25 sudah

dianggap mengindikasikan daya diskriminasi yang baik. Namun, apabila

jumlah aitem yang lolos tidak mencukupi jumlah yang diinginkan maka

peneliti dapat menurunkan batasan 0,30 menjadi 0,25.
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∑ (∑ )(∑ )∑ (∑ )² ∑ (∑ )²
Keterangan:

rxy : Koefisien Korelasi Product Momen
x : Skor Aitem Tiap Subjek
y : Skor Total Aitem Tiap Sujek

: Jumlah Subjek
x :Jumlah Skor Skala X

: Jumlah Skor Skala YΣxy : Jumlah Perkalian X dan Y

Untuk melihat indeks daya beda aitem, hasil dari uji coba tersebut

dianalisa dengan bantuan program Statistik Product and Service Solution

(SPSS) 20 for Window. Dari 34 aitem kuesioner religiusitas dan 8 aitem

kuesioner rasa bersalah ketika dilakukan analisa dengan menggunakan SPSS

20 for Windows maka hasil analisa dari skala religiusitas valid 26 gugur 8

dengan koefisien korelasional berkisar antara 0.254 hingga 0.695. sedangkan

untuk kuesioner rasa bersalah dinyatakan valid dan tidak terdapat aitem yang

gugur untuk nilai koefisien korelasional berkisar antara 0.350 hingga 0.667

maka dalam pengukuran ini aitem tidak ada yang gugur.

Setelah dilakukan try-out, ditemukan bahwa pada variabel

religiusitas dari aitemyang berjumlah 34 aitemterdapat 8 aitemyang tidak sahih.
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Tabel 3.4
Blueprint Skala Religiusitas Sahih dan Tidak Sahih

No Aspek Indikator
Aitem

JumlahSahih Tidak Sahih
fa Un Fa Un

1 Keyakinan Menerima adanya
Allah

3 8 - - 2

Menerima adanya
Nabi dan Rasul

16 26 - - 2

Menerima adanya
hari kiamat

13 20 - - 2

Menerima Qhada
dan qadar

32 6 - 1

2 Praktek Mengerjakan shalat 34 28 - - 2
Melaksanakan
puasa

22 15 - - 2

Membayar zakat 2 10 - 1
3 Pengamalan Menolong karena

agama
31 21 - 1

Jujur karena agama 9 1 - 1
Memaafkan karena
agama

14 27 - - 2

4 Pengetahuan Mengetahui isi al-
qur’an

11 4 - 1

Mengetahui sejarah
islam

17 - 23 1

Mengetahui hukum
islam

25 19 - - 2

5 Penghayatan Merasa dekat
dengan Allah

24 18 - - 2

Merasa doanya
dikabulkan

5 7 - 1

Merasa tentram
bahagia

12 30 - - 2

Merasa khusyuk
ketika beribadah

29 33 - 1

Jumlah 17 17 7 1 34

Setelah dilakukan uji coba aitem yang tidak valid terdapat 8

aitem,berdasarkan aitem-aitem yang sahih disusun blueprint skala religiusitas yang

baru untuk penelitian sebagai berikut:
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Tabel 3.5
Blueprint Skala Religiusitas (untuk riset)

N
o Aspek Indikator

Aitem
Aitem

penelitian Jumla
h

fa Un fa Un
1 Keyakin

an
Menerima adanya Allah 3 8 2 4 2
Menerima adanya Nabi
dan Rasul

16 26 11 19 2

Menerima adanya hari
kiamat

13 20 8 15 2

Menerima Qhada dan
qadar

32 25 1

2 Praktek Mengerjakan shalat 34 28 26 21 2
Melaksanakan puasa 22 15 16 10 2
Membayar zakat 2 1 1

3 Pengama
lan

Menolong karena agama 31 24 1
Jujur karena agama 9 5 1
Memaafkan karena
agama

14 27 9 20 2

4 Pengetah
uan

Mengetahui isi al-qur’an 11 6 1
Mengetahui sejarah islam 17 12 1
Mengetahui hukum islam 25 19 18 14 2

5 Penghay
atan

Merasa dekat dengan
Allah

24 18 17 13 2

Merasa doanya
dikabulkan

5 3 1

Merasa tentram bahagia 12 30 7 23 2
Merasa khusyuk ketika
beribadah

29 22 1

Jumlah 17 17 26

Melakukan uji coba skala rasa bersalah terdapat 8 aitem semua aitem
memenuhi standar tidak ada aitem yang gugur berarti semua aitem telah dinyatakan
valid.

Tabel 3.6
Blue print Skala rasa bersalah untuk riset

No Indikator No Aitem Jumlah
1 Evaluasi perilaku negatif 1,4,6,8 4 aitem
2 Memperbaiki tindakan 2,3,5,7 4 aitem



35

G. Metode Analisis Data

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi

spearment.Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan variabel

religiusitas (X) dengan variabel rasa bersalah (Y) pada mahasiswa PAI UIN

SUSKA Riau

Rumus yang digunakan sebagai berikut:

rs= 1
∑( )

keterangan :

rs= koefisien korelasi spearmant

d= total kuadrat slisih antara rangking

n= jumlah sampel penelitian

Semua penghitungan analisis dilakukan dengan perangkat lunak statistic

product for social science (SPSS)  20.0for windows.


