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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Hal ini karena 

peneliti ingin mengetahui hubungan kecerdasan emosional dengan hasil prestasi 

belajar mahasiswa, sehingga memerlukan teknik pengumpulan data yang 

berbentuk kuisioner/angket. Dimana variabel independennya ialah kecerdasan 

emosional sedangkan variabel dependennya ialah hasil prestasi belajar mahasiswa. 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan obyek penelitian yang 

bervariasi.
27

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan oleh peneliti adalah 

variabel bebas atau variabel independen (X) dan variabel terikat atau variabel 

dependen (Y). Variabel X nya adalah kecerdasan emosional, sedangkan 

variabel Y nya adalah hasil prestasi belajar mahasiswa, sebagaimana dapat 

digambarkan melalui tabel dibawah ini. 
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Suharismi Arikunto, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, Jakarta. 2010. Rineka Cipta. 

hal : 159  
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Table 2 

Skema Variabel Penelitian 

X Kecerdasan Emosional 

Y Hasil Prestasi Belajar 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kecerdasan emosional 

merupakan salah satu dari variabel x, adapun hasil prestasi belajar mahasiswa 

merupakan variabel y.  

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) konsentrasi konseling angkatan 2016. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumentasi Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta Fakultas Agama Islam terdapat 38 mahasiswa dari angakatan 2014, 

47 mahasiswa dari angkatan 2015, dan 69 mahasiswa dari angkatan 2016. 

Namun pada penelitian ini fokus pada angkatan 2016 yang berjumlah 69 karena 

mahasiswa pada angkatan 2016 pada konsentrasi konseling sudah menempuh 

studi konseling pada dua semester yakni lebih banyak mengampu matakuliah 

yang bersangkutan dengan ranah konseling dan matakuliah tersebut merupaka 

matakuliah wajib bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi konseling, 

sehingga mahasiswa tersebut seharusnya mendapatkan manfaat dari 

pembelajaran yang cukup untuk menempuh empat semester, serta bisa dijadikan 
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bahan perbaikan atau evaluasi untuk hasil prestasi belajar bagi mahasiswa 

angkatan 2016 termasuk juga dalam aspek bagaimana meningktkan kecerdaasan 

emosional yang baik. 

Sampel sebagai subjek penelitian diperoleh sebanyak 69 mahasiswa 

karena sesuai dengan anggapan Arikunto yaitu apabila jumlah subjek penelitian 

kurang dari seratus 100 maka lebih baik diambil keseluruhannya (total 

sampling).
28

 

Adapun kriteria dari subjek penelitian ini antara lain ialah: 

1. Tercatat sebagai mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

(UMY). 

2. Mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2016. 

3. Mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam yang mengambil 

konsentrasi konseling. 

4. Telah menempuh pendidikan studi lebih dari 2 semester. 

Dari uraian diatas peneliti mengambil jumlah sampel berdasarkan total 

sampling atau diambil secara keseluruhan dengan total 69 sampel. 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 

hal. 107 
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C. Pengambilan Data 

Dalam rangka untuk memperoleh data yang cukup dan jelas peneliti 

menggunakan metode pengumpulan data yaitu : 

a. Angket/Kuisioner 

Angket merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan tidak 

secara langsung dengan responden.Alat pengumpulan data juga disebut angket 

yang berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh responden.
29

 

Jadi peneliti menggunakan media kuisioner/angket, dan dokumentasi, 

seperti arsip IPK mahasiswa. 

Pada penelitian ini menggunakan skala likert. Berdasarkan skala likert 

mempunyai empat alternatif score jawaban baik itu pertanyaan positif atau 

favorable atau pertanyaan negative atau unfavorable sebagai berikut: 

Table 3 

Alternatif Jumlah Score berdasarkan Skala Likert 

Pernyataan Singkatan Positif Negatif 

Sangat Setuju (SS) 4 1 

Setuju (S) 3 2 

Tidak Setuju (TS) 2 3 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4 

 

                                                           
     

29
 Syaodih&Sukmadinata, 2012 :219 
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Skala Likert dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, persepsi 

seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial maupun 

pendapat.Dalam penelitian, peneliti dapat menetapkan secara spesifik terkait 

fenomena sosial yang selanjutnya dapat dikatakan sebagai variabel penelitian. 

Dengan skala Likert, variabel yang diukur maka dapat dijabarkan 

menjadi indicator variabel. Selanjutnya indicator tersebut dapat dijadikan 

sebagai titik tolak untuk menyusun pertanyaan atau pernyataan didalam item-

item instrument.
30

 Adapun Skala Likert dapat digunakan dalam instrument 

penelitian yang dibuat dalam bentuk pilihan ganda ataupun checklist (√).
31

 

 

D. Operasional Konsep 

1. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali emosi 

diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain 

(empati) dan kemampuan untuk membina hubungan kerjasama dengan orang 

lain. 

Adapun hasil prestasi belajar akademik mahasiswa diukur dengan hasil 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang telah dicapai selama tiga semester 

2. Hasil prestasi belajar adalah prestasi belajar dari suatu aktivitas belajar yang 

dilakukan berdasarkan pengukuran dan penilaian terhadap hasil kegiatan 

                                                           
     

30
 Prof. Dr. sugiyono , “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”, hal : 93 

     
31

 Ibid, hal: 94 
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belajar dalam bidang akademik yang diwujudkan dengan nilai tugas, 

presentasi, menyusun makalah, nilai ujian kompetensi, presensi kehadiran 

yang hasil akhir berupa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).  

 

E. Uji Validitas dan Uji Reabilitas 

Validitas digunakan untuk menguji sejauh mana alat pengukur tersebut 

dapat mengungkapkan ketepatan gejala yang dapat diukur.Tinggi rendahnya 

validitas suatu instrumen kuisioner dapat dihat melalui factor loading dengan 

bantuan program komputer SPSS dimana Factor loading lebih besar ± 0.30 

sampai dengan ± 0.40 dianggap memenuhi level minimal,dan factor loading ± 

0.50 secara umum diperlukan untuk melihat signifikansi. Reabilitas terkait dengan 

kemantapan skor atau konstan hasil pengukuran.Untuk mengukur reabilitas dari 

instrumen, penelitian ini dilakukan dengan menggnakan Cronbach‟s Alpha. 

Koefisien Cronbach‟s Alpha yang mendekati 1 menandakan reliabilitas 

konsistensi yang tinggi. 

a. Uji Validitas Instrumen 

Dalam penelitian ini sebelum mendistribusikan kuisioner dianjurkan 

untuk menganalis item pada instrumen penelitian, dikarenakan instrumen 

penelitian dikatakan layak atau valid untuk didistribusikan jika telah memenuhi 

uji validitas dan relibilitas. Keakuratan instrumen penelitian dalam 
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mengumpulkan data merupakan salah satu indikator dari validitas instrumen, 

sementara relibilitas merujuk pada konsistensi perekaman data pada instrumen 

penelitian.
32

 

Tabel 4 

Hasil Uji Validitas Item 

 

                                                           
     

32
Sumadi Suryabrata, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 52. 

No Item 

Koefisien 

Korelasi Keterangan 

Item 1 0.279 Tidak Valid 

Item 2 0.418 Valid 

Item 3 0.004 Tidak Valid 

Item 4 0.062 Tidak Valid 

Item 5 0.266 Tidak Valid 

Item 6 0.654 Valid 

Item 7 0.339 Valid 

Item 8 0.324 Valid 

Item 9 0.503 Valid 

Item 10 0.142 Tidak Valid 

Item 11 0.114 Tidak Valid 

Item 12 0.532 Valid 

Item 13 0.282 Tidak Valid 

Item 14 0.121 Tidak Valid 

Item 15 0.306 Valid 

Item 16 0.326 Valid 

Item 17 0.173 Tidak Valid 

Item 18 0.37 Valid 

Item 19 0.363 Valid 

Item 20 0.256 Tidak Valid 

Item 21 0.393 Valid 

Item 22 0.554 Valid 

Item 23 0.559 Valid 

Item 24 0.448 Valid 
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Item 25 0.429 Valid 

Item 26 0.628 Valid 

Item 27 0.249 Tidak Valid 

Item 28 0.382 Valid 

Item 29 0.481 Valid 

Item 30 0.275 Tidak Valid 

Item 31 0.394 Valid 

Item 32 0.146 Tidak Valid 

Item 33 0.301 Valid 

Item 34 0.487 Valid 

Item 35 0.133 Tidak Valid 

Item 36 0.466 Valid 

Item 37 0.199 Tidak Valid 

Item 38 0.234 Tidak Valid 

Item 39 0.604 Valid 

Item 40 0.495 Valid 

Item 41 0.429 Valid 

Item 42 0.375 Valid 

Item 43 0.237 Tidak Valid 

Item 44 0.41 Valid 

Item 45 0.323 Valid 

Item 46 0.416 Valid 

Item 47 0.525 Valid 

Item 48 0.354 Tidak Valid 

Item 49 0.151 Tidak Valid 

Item 50 0.242 Tidak Valid 
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Berdasarkan hasil uji validitas diatas ialah dari 50 aitem terdapat 30 

aitem yang valid yang nantinya akan disebarkan oleh subjek penelitian ini. 

Disisi lain pengujian validitas instrument merupakan syarat dari reabilitas 

instrument, dengan demikian instrument yang valid tentunya pasti reliable, 

namun pengujian reliabilitas instrument perlu dilakukan.
33

 

Pengujian validitas instrument penelitian dilakukan dengan 

menganalisis item, yakni dengan menghubungkan setiap skor butir item 

dengan skor total. Jika hasil analisis korelasi setiap item tersebut positif serta 

memilki nilai koefisien korelasi lebih dari 0,3 maka butir item pada instrumen 

penelitian tersebut dikatakan valid. Adapun langkah melakukan uji validitas 

ialah input skor dari kuisioner dari 30 subjek yang hampir mendekati subjek 

penelitian, lalu dimasukkan ke alat bantu  SPSS 16. 

b. Uji Relibilitas Instrumen 

Relibilitas suatu instrument merupakan suatu gejala yang digunakan 

pada waktu yang berlainan dan hasil tetap konsisten. r hitung   r table 

berarti item tersebut dinyatakan tidak terima atau tidak reliable. 
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Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi variabel x dengan variabel y. 

xy = jumlah hasil perkalian antara variabel x dengan variabel y. 

x = jumlah nilai setiap item. 

y = jumlah nilai konstan. 

n = jumlah subyek penelitian. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Adapun teknik analis datanya ialah teknik statistic sederhana (teknik 

analisis data deskriptif) yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan data yang telah terkumpul. Selanjutnya ialah teknik analis 

statistic yang berupa korelasi bivariate dengan menggunakan teknik product 

moment dengan perhitungan statistik yang dilakukan melalui alat bantuan yakni 

program SPSS (Statistical Packade for Social Science).  
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Adapun rancangan dalam penelitian ini ialah menggunakan penelitian studi 

koresional atau uji korelasi product moment yakni mengaitkan hubungan antara 

dua variabel , yaitu variabel kecerdasan emosi dengan variabel hasil prestasi 

belajar mahasiswa. Arikunto juga berpendapat bahwa korelasi product-moment 

digunakan dalam penelitian untuk menentukan hubungan antara dua gejala 

interval.
34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
     

34
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 

Cet. 5, hal. 314 


