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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik

korelasional yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara

dzikir dengan  kecerdasan spiritual pada mahasiswa aktivis kerohanian islam

Lembaga Dakwah Kampus UIN Suska Riau.

Menurut Nazir (2003) desain penelitian adalah semua proses yang

diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Desain penelitian ini

menggunakan pendekatan korelasional yang menghubungkan antara variabel

Dzikir Dengan Kecerdasan Spiritual. Model hubungan antara kedua variabel

tersebut dapat digambarkan seperti di bawah ini:

YX 

B. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang,

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 1999).

Identifikasi terhadap variabel penelitian bertujuan untuk memperjelas dan

membatasi masalah serta menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan.

Yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah:
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1. Variabel bebas (X) : Dzikir

2. Variabel tergantung (Y) : Kecerdasan Spiritual

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang

dirumuskan  berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel-variabel tersebuat

yang dapat diamati (Azwar, 2007). Definisi operasional yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dzikir

Dalam penelitian ini, definisi oprasional dari variabel yang diteliti adalah

sebagai berikut:

Dzikir adalah suatu perilaku atau keadaan yang menunjukkan kedalam

nilai yang terkandung dalam aktivitas dzikir terutama ketika menyebut asma Allah

dalam rangka mendekatkan diri (Taqarrub) dan beribadah (ubudiyah) kepada

Allah SWT. Adapun aspek-aspek dari dzikir adalah sebagai berikut:

a. Niat, yaitu adanya kemauan yang kuat untuk melakukan dzikir.

b. Taqarrub, adalah perasaan dekat sekali dengan Allah ‘azzawajalla

sewaktu melakukan dzikir.

c. Ihsan, adalah perasaan seakan-akan melihat Allah atau Allah melihatnya

saat yang bersangkutan berdzikir.

d. Tadarru’, yaitu merasa tenang dan rendah diri di hadapan Allah.

e. Khauf, adalah merasa takut dengan dengan kekuasaan dan kekuatan

Allah.
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f. Tawaddu’, ialah merendahkan diri di hadapan manusia atau tidak

sombong.

2. Kecerdasan Spiritual

Kecerdasan spiritual adalah kemampuan mahasiswa untuk

mentransendensi diri dalam aktivitas dan kegiatan yang ia lakukan, hal ini ditandi

dengan:

a. Mempunyai kemampuan untuk mentransendensikan yang fisik dan

material.

b. Memiliki kemampuan untuk mengalami tingkat kesadaran yang

memuncak.

c. Mempunyai kemampuan untuk mensakralkan pengalaman sehari-hari.

d. Memiliki kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber spiritual

buat  menyelesaikan masalah.

e. Memiliki kemampuan untuk berbuat baik (soleh).

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek

yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 1999). Senada

pendapat diatas Arikunto (2002). Mengemukakan bahwa populasi adalah

keseluruhan subjek yang memiliki karakteristik tertentu.

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang bergabung dalam

aktivis  kerohanian islam Lembaga Dakwah Kampus UIN Suska Riau. Lembaga
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Dakwah Kampus UIN Suska Riau adalah salah satu organisasi kemahasiswaan

yang bergerak di bidang keislaman di lingkungan kampus UIN Suska Riau, ada

beberapa organisasi yang serupa bergerak dibidang keislamaan. Namun dalam

pnelitian ini, peneliti hanya meneliti salah satu dari organsasi keislaman

mahasiswa di lingkungan UIN Suska Riau yaitu Lembaga Dakwah Kampus.

Adapun karaktersitik populasinya adalah: Seluruh anggota Lembaga Dakwah

Kampus dari semester II s.d semester VI dengan rincian bahwa anggota Lembaga

Dakwah Kampus yang menduduki semester VI, semester IV, semester II dinilai

telah lama bergabung dengan Lembaga Dakwah Kampus serta juga dinilai sudah

lama memasuki bangku perkuliahan.

Melihat pada karakteristik di atas, maka populasi yang akan diteliti

terhadap aktivis kerohanian islam Lembaga Dakwah Kampus UIN SUSKA Riau

berjumlah 102 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Populasi Penelitian

Data Jumlah Anggota Aktivis Kerohanian Islam Lembaga Dakwah
Kampus UIN Suska Riau Tahun

2014-2015
No Anggota Dari Fakultas Ikhwan (L) Akhwat (P) Jumlah
1 Tarbiyah Dan Keguruan 15 13 28
2 Syariah Dan Ilmu Hukum 11 6 17
3 Psikologi 1 - 1
4 Dakwah Dan Ilmu Komunikasi 8 4 12
5 Ushuluddin 9 5 14
6 Ekonomi Dan Ilmu Sosial 6 3 9
7 Pertanian Dan Perternakan 5 3 8
8 Sains Dan Teknologi 8 5 13

Jumlah 63 39 102
Sumber : Departemen Kaderisasi Aktivis Kerohanian Islam Lembaga Dakwah Kampus UIN Suska
Riau 2014-2015
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2. Sampel Penilitian

Menurut Arikunto (2002), sampel adalah sebuah kelompok anggota yang

menjadi bagian populasi sehingga bagian populasi tersebut memiliki karakteristik

yang sama dengan kelompok anggota. Agar hasil penelitian dapat digeneralisasi

kepada populasi, maka sampel diambil resprentatif, artinya sampel haruslah

mencerminkan dan bersifat mewakili populasi.

Menurut Arikunto (2000:109) apabila subjek populasinya kurang dari 100,

lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian

populasi. Jika jumlah populasinya besar dapat diambil antara 10-15 % atau 20-

25% atau lebih.

Mahasiswa yang bergabung ke dalam lembaga dakwah kampus UIN

SUSKA Riau yang terdaftar secara aktif berdasarkan database dari kepengurusan

lembaga dakwah kampus UIN SUSKA Riau tahun 2014-2015 sebanyak 102

orang dari semester VI semester IV, semester II, jika merujuk kepada teori

Arikunto, maka peneliti mengambil sempel 100% dari jumlah keanggotaan untuk

penelitian ini yaitu 102 orang sebagai penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan penelitian populasi, dengan kata lain peneliti tidak menggunakan

teknik sampling.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dzikir dan

skala kecerdasan spiritual.
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1. Alat Ukur

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan

skala. Skala yang digunakan oleh peneliti adalah skala dzikir dan skala kecerdasan

spiritual.

a. Skala Dzikir

Adapun dasar pembuatan skala dzikir ini mengacu pada teori Ash-

Shiddieqy (dalam Nashori, 2005:42) dengan menggunakan metode skala Likert

yang telah dimodifikasi yang terdiri atas 4 alternatif pilihan jawaban yaitu: SS

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

Pernyataan dalam skala yang mengandung kecenderungan Favorable yaitu:

pernyataan yang mendukung pada subjek, diberi nilai sebagai berikut: SS (Sangat

Sesuai): 4, S (Sesuai) : 3, TS (Tidak Sesuai) : 2, STS (Sangat Tidak Sesuai) : 1.

Sedangkan pernyataan yang tidak mendukung kecenderungan Unfavorable yaitu

pernyataan yang tidak mendukung pada subjek, diberi nilai sebagai berikut: SS

(Sangat Sesuai) : 1, S (Sesuai) : 2, TS ( Tidak Sesuai) : 3, STS (Sangat Tidak

Sesuai) : 4.

Tabel. 3.2
Blue Print Try Out Skala Dzikir (X)

No Indikator No. Aitem Jml

Favorable Unfavorable

1 Niat 1,13,25,37 7,19,31 7
2 Taqarrub 2,14,26,38 8,20,22,32 8
3 Ihsan 3,15,27 9,21,33 6
4 Tadarru’ 4,16,28 10,34 5
5 Khauf 5,17,29 11,23,35 6
6 Tawaddu’ 6,18,30 12,24,36 6

Jumlah 20 18 38
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b. Skala kecerdasan spiritual

Adapun pembuatan skala kecerdasan spiritual berpedoman pada teori

Emmons (dalam Jalaluddin:2007) tentang kecerdasan spiritual (SQ). Dengan

menggunakan model skala Likert, nilai diberikan berkisar dari 1(satu) hingga 4

(empat), dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk peryataan favorable:

a. Skor 4 (empat) jika jawaban SS (sangat sesuai)

b. Skor 3 (tiga) jika jawaban S (sesuai)

c. Skor 2 (dua) jika jawaban TS (tidak sesuai),dan

d. Skor 1 (satu) jika jawaban STS (sangat tidak sesuai)

Untuk peryataan Unfavorable:

a. Skor 1 (satu) jika jawaban SS (sangat sesuai)

b. Skor 2 (dua) jika jawaban S (sesuai)

c. Skor 3 (tiga) jika jawaban TS (tidak sesuai)

d. Skor 4 (empat) jika jawaban STS (sangat tidak sesuai)

Tabel. 3.3
Blue Print Try Out Skala Kecerdasan Spiritual (Y)

Aspek Indikator
No. Aitem

Jml
Favorable Unvavorable

Kemampuan Transendental
yang fisik dan material

Merasa bahwa Allah
SWT menyertai dan
membimbing hidup
individu

1, 17, 24, 32 9, 25, 33 7

Kemampuan untuk
mengalami tingkat kesadaran
yang memuncak

Komitment untuk
menjalin hubungan yang
dalam dengan Allah
SWT

10, 26, 34 2, 18 5
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Kemampuan mensakralkan
pengalaman sehari-hari

Mampu meletakkan
pekerjaan biasa pada
tujuan yang agung

3, 19 11, 35 4

Mampu menggunakan
sumber spiritual dalam
menyelesaikan masalah

Merujuk pada Kitab Suci
dan Hadist dalam
menyelesaikan suatu
situasi masalah.

4, 12, 28, 36 20 5

Kemampuan Berbuat Baik

Mudah memberi maaf 5, 13 29 3

Mensyukuri nikmat 21, 14, 30, 38 6, 22, 27 7

Kesederhanaan 7, 15, 23, 31, 39 5

Mengasihi sesama 8, 16 37, 40 4
Jumlah 24 16 40

2. Uji Coba Alat Ukur

Sebelum alat ukur penelitian digunakan dalam penelitian yang sebenarnya,

peneliti terlebih dahulu melakukan uji coba pada anggota PDC-Insight Psikologi

UIN SUSKA Riau yang berjumlah 50 orang yang sesuai dngan karakteristik

penelitian, uji coba dilaksanakan pada tanggal 6-9 Maret 2015 pada anggota PDC-

Insight Psikologi UIN Suska Riau. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat

validitas dan reliabilitas guna mendapatkan aitem-aitem yang layak digunakan

sebagai alat ukur. Aitem yang diujicobakan berjumlah 78 aitem, dengan rincian

38 aitem dzikir  dan 40 aitem kecerdasan spiritual.

F. Teknik Pengolahan Data

1. Uji Validitas

Menurut (Azwar, 2007), validitas yang berasal dari kata validity

merupakan hal yang berkaitan dengan ketepatan dan kecermatan instrumen ukur

dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu instrument dinyatakan sahih jika
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instrumen itu mampu mengukur apa yang hendak diukur, serta mampu

mengungkap apa yang ini diungkap.

Jenis validsitas dalam penelitian ini adalah validitas isi. Validitas isi

merupakan validitas yang diestimasi lewat pengukuran terhadap isi tes dengan

analisis rasional atau professional judgment. Validitas isi tidak saja menunjukkan

bahwa tes tersebut harus komprehensif isinya, akan tetapi harus pula memuat

harga isi yang relevan dan tidak keluar dari batasan tujuan ukur (Azwar, 2007).

Dalam hal ini, professional judgment dilakukan oleh dosen pembimbing dan

narasumber seminar.

2. 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 di ukur dengan skala bersangkutan (Azwar, 2010). Indeks

daya beda merupakan indikator konsistensi antara fungsi aitem dengan fungsi

skala secara berkeseluruhan yang diistilahkan konsistensi aitem-total (Azwar,

2010).

Menurut Azwar (2009) umumnya skala psikologi yang digunakan untuk

menentukan indeks daya diskriminasi di atas 0.30 atau diatas 0.25 sudah di

anggap mengindikasikan daya diskriminasi yang baik. Namun, apabila jumlah

aitem yang lolos tidak mencukupi jumlah yang diinginkan maka peneliti dapat

menurunkan batasan kriteria 0.30 menjadi 0.25. Dalam penelitian ini peneliti

menentukan daya diskriminasi di atas 0.30. Dengan demikian aitem koefisien <
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0.30 dinyatakan tidak valid, sedangkan aitem yang dianggap valid adalah aitem

dengan koefisien korelasi ≥ 0.30. Oleh karena itu, pengukuran indeks daya beda

dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi skor subjek pada aitem dengan

skor tes (konsistensi aitem total). Teknik yang digunakan adalah koefisien

korelasi aitem total dari Pearson dengan rumus sebagai berikut:

r ix =
)/x)(x)(/i)((

x)/ni)((-
2222 nni

ix





Keterangan :
i: Skor aitem
x: Skor skala
n: Banyaknya subjek

Pada variabel dzikir (X), dari 38 aitem skala dzikir yang diujicobakan,

terdapat 31 aitem yang valid dengan koefisien korelasi aitem total yang berkisar

antara 0,318 - 0,772. Sedangkan sebanyak 7 aitem dinyatakan gugur. Adapun

rincian mengenai jumlah aitem yang valid dan gugur untuk skala dzikir dapat

dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel. 3.4
Blue Print Hasil Uji Indeks Daya Beda Aitem Skala Dzikir (X)

No Aspek
Aitem Jumlah

Favorabel Unfavorabel
Valid Gugur Valid Gugur

1. Niat 1,3 25,37 7 19,31 7
2. Taqarrub 2,14,26,38 - 8,20,32 22 8
3. Ihsan 3,15,27 - 9.21,33 - 6
4. Tadarru’ 4,16,28 - 10,34 - 5
5. Khauf 5,17,29 - 11,23,35 - 6
6. Tawaddu’ 6,18 30 12,36 24 6

Jumlah 17 3 14 4 38
20 18
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Berdasarkan aitem yang valid, maka disusun bule print skala dzikir untuk

penelitian yang dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel. 3.5
Blue Print Penelitian Skala Dzikir (X)

No Indikator No. Aitem Jml

Favorable Unfavorable

1 Niat 1,13 7 3
2 Taqarrub 2,14,22,31 8,19,26 7
3 Ihsan 3,15,23 9,20,27 6
4 Tadarru’ 4,16,24 10,28 5
5 Khauf 5,17,25 11,21,29 6
6 Tawaddu’ 6,18 12,30 4

Jumlah 17 14 31

Pada variabel kecerdasan spiritual terdapat 40 aitem yang diujicobakan,

terdapat 30 aitem yang valid dengan koefisien korelasi aitem total berkisar antara

0,308 – 0,727. Sedangkan sebanyak 10 aitem dinyatakan gugur. Adapun rincian

mengenai jumlah aitem yang valid dan gugur untuk skala dzikir dapat dilihat pada

tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel. 3.6
Blue Print Hasil Uji Indeks Daya Beda Aitem Skala Kecerdasan Spiritual (Y)

No Indikator
Nomor Aitem

JumlahFavorabel Unfavorabel
Valid Gugur Valid Gugur

1.
Merasa bahwa Allah
SWT menyertai dan
membimbing hidup
individu

1,17,24,32 - 9,25 33 6

2.
Komitment untuk
menjalin hubungan yang
dalam dengan Allah SWT

26,34 10 - 2,18 2

3.
Mampu meletakkan
pekerjaan biasa pada
tujuan yang agung

3,19 - 35 11 3
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4.
Merujuk pada Kitab Suci
dan Hadist dalam
menyelesaikan suatu
situasi masalah.

4,12,28,36 - 20 - 5

5. Mudah memberi maaf 5,13 - 29 - 3

6. Mensyukuri nikmat 14,21,30,38 - 22,27 6 6

7. Kesederhanaan 7 15,23 39 31 2

8 Mengasihi sesama 8,16 - 40 37 3

Jumlah 21 3 9 7 30

Berdasarkan aitem yang valid, maka disusun blue print skala kecerdasan

spiritual untuk penelitian yang dapat dilihat pada tabel 3.7 sebagai berikut :

Tabel. 3.7
Blue Print Penelitian Skala Kecerdasan Spiritual (Y)

Aspek Indikator
No. Aitem

Jml
Favorable Unvavorable

Kemampuan Transendental
yang fisik dan material

Merasa bahwa Allah
SWT menyertai dan
membimbing hidup
individu

1, 12, 17, 24 7, 18 6

Kemampuan untuk
mengalami tingkat kesadaran
yang memuncak

Komitment untuk
menjalin hubungan yang
dalam dengan Allah
SWT

19, 25 - 2

Kemampuan mensakralkan
pengalaman sehari-hari

Mampu meletakkan
pekerjaan biasa pada
tujuan yang agung

2, 13 26 3

Mampu menggunakan
sumber spiritual dalam
menyelesaikan masalah

Merujuk pada Kitab Suci
dan Hadist dalam
menyelesaikan suatu
situasi masalah.

3, 8, 21, 27 14 5

Kemampuan Berbuat Baik

Mudah memberi maaf 4, 9 22 3

Mensyukuri nikmat 10,15, 23, 28 16, 20 6

Kesederhanaan 5 29 2

Mengasihi sesama 6, 11 30 3
Jumlah 21 9 30
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3. Uji Reliabilitas

Reliabilitas berasal dari kata reliability, pengukuran yang mempunyai

reabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang

reliable. Ide pokok dalam konsep reliable adalah sejauh mana hasil suatu

pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 2007). Skala yang akan diestimasi

dibelah menjadi dua, sehingga setiap belahan berisi aitem dengan jumlah yang

sama banyak.

Analisis statistik menggunakan bantuan program Statistical Product

And Service Solution (SPSS) 16 for Windows. Didalam aplikasinya, reliabilitas

dinyatakan oleh nilai koefisien reliabilitas yang angkanya berada pada rentang

0 – 1,00. Semakin tinggi nilai koefisien reliabilitas mendekati angka 1,00,

maka semakin baik pula reliabilitasnya. Sebaliknya, semakin rendah nilai

koefisien reliabilitasnya mendekati angka nol, berarti semakin rendah pula

reliabilitasnya (Azwar, 2009). Reliabilitas pada skala dzikir yaitu

0,921,sementara reliabilitas pada skala kecerdasan spiritual yaitu 0,879.

Reliabilitas ini akan dihitung dengan menggunakan rumus:

α =2 [1-
² ²

²
Keterangan :
α = Koefisien reliabilitas alpha
S1

2 = Varians skor belahan satu
S2

2= Varians skor belahan dua
SX

2 = Varians skor skala
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4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik

parametrik yaitu product moment Pearson yang digunakan untuk mengetahui

besarnya hubungan antara variabel X (dzikir) dengan variabel Y (kecerdasan

spiritual), data kemudian akan dianalisa dengan menggunakan teknik analisa

product moment dengan bantuan program SPSS 16 for windows dengan rumus:

rxy =                      N XY – (X) (Y)
{N X2 – (X)2} {N Y 2 – (Y)2}

Keterangan :
rxy = Koefisien korelasi product moment
N = Jumlah subjek Penelitian
X2 = Jumlah kuadrat skor X / skor tiap aitem
Y2 = Jumlah kuadrat skor Y/ skor total

XY = Jumlah hasil perkalian skor tiap aitem dan skor total aitem


