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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

        Jenis penelitian ini merupakan penelitian descriptive correlation dengan 

pendekatan cross sectional dan menggunakan data kuantitatif. Pendekatan 

merupakan jenis desain yang menggunakan tehnik satu kali pengumpulan 

data pada suatu saat dan dapat menggambarkan tingkat perkembangan 

individu (Nursalam, 2013). 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

        Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 

subjek yang mempunyai karakteritis tertentu yang diciptakan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2009). Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa 

keperawatan UMY angkatan 2012 sebanyak 140 mahasiswa dikarenakan 

mahasiswa keperawatan angkatan 2012 termasuk mahasiswa tingkat 

akhir dan sudah lama mendapatkan konsep tentang ilmu keperawatan 

yang di dalamnya mempelajari sikap caring jadi penelitian ini bisa untuk 

menyiapkan diri dalam menghadapi pasien. 
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2. Sampel 

        Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

populasi (Sugiyono, 2009). Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 

total sampling sesuai dengan kriteria yang ditentukan peneliti. 

        Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

keperawatan angkatan 2012 yang memiliki kriteria sebagai berikut : 

a. Kriteria Inklusi 

1) Mahasiswa keperawatan UMY angkatan 2012 

2) Mahasiswa yang bersedia menjadi responden dan dapat 

bekerjasama dalam penelitian 

3) Bersedia mengisi kuesioner yang telah disediakan oleh peneliti 

dari awal hingga akhir dengan lengkap 

b. Kriteria Eksklusi 

1) Responden yang cuti saat dilakukan pengambilan data 

2) Responden yang belum lulus blok 1 (pofesional nurse) dan blok 

2 (Theory and Concept In Nursing)  

3) Responden yang sakit atau tidak hadir saat pengambilan data 

 

C. Lokasi dan Waktu 

1. Lokasi Penelitian 

        Penelitian ini dilakukan di PSIK FKIK UMY, Kecamatan Kasihan, 

Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 



23 
 

2. Waktu Penelitian 

        Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2016 – Juli 2016 

 

D. Variabel Penelitian 

        Variabel adalah ukuran atau ciri yang dimiliki anggota suatu kelompok 

yang berbeda dengan yang dimiliki oleh kelompok lain (Notoatmodjo,2010). 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan di ukur yaitu: 

1. Variabel independent dalam penelitian ini adalah emotional spiritual 

quotient (ESQ). 

2. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah altruisme mahasiswa 

keperawatan. 

 

E. Definisi Operasional 

Tabel 3.1 

NO VARIABEL DEFINISI 

OPERASIONAL 

HASIL UKUR SKALA 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data demografi 

: 

a. Usia  

b. Jenis kelamin 

c. Suku 

d. Uang per 

bulan 

 

 

 

 

 

 

 

a. Usia adalah usia 

mahasiswa dari 

lahir sampai 

sekarang 

b. Jenis kelamin 

meliputi 

mahasiswa laki - 

laki dan 

perempuan 

c. Suku adalah 

mahasiswa yang 

berasal dari daerah 

masing-masing 

 

a. Usia dalam 

tahun 

 

 

b. Perempuan = 1, 

Laki-laki = 2 

 

 

 

c. Jawa   = 1 

Sunda = 2, 

Sasak  = 3 

lain-lain = 4 

 

a. Numerik 

 

 

 

 b. Nominal 

 

 

 

 

 c. Nominal 
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NO VARIABEL DEFINISI 

OPERASIONAL 

HASIL UKUR SKALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecerdasan 

emosional dan 

spiritual (ESQ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altruisme 

mahasiswa 

keperawatan 

d. Uang per bulan 

adalah sesuatu hal 

yang diberikan 

kepada mahasiswa 

secara teratur 

untuk biaya dalam 

satu bulan 

 

 

ESQ adalah nilai - 

nilai yang terkandung 

dalam diri manusia 

yang diambil dari 

Asmaul Husna dan 

disederhanakan 

menjadi 7 spiritual 

core values (nilai 

dasar ESQ) yaitu 

meliputi kejujuran, 

tanggung jawab, 

disiplin, kerjasama, 

adil, visioner, dan 

kepedulian.  

 

Altruisme adalah 

sebuah sikap yang 

mengutamakan 

kepentingan orang 

lain daripada 

kepentingan diri 

sendiri 

 

 

 

 

 

d. < Rp.500.000,- 

= 1 

Rp.500.000,- 

s/d 

Rp.700.000,- = 

2 

>Rp.700.000,- 

= 3 

 

 Tinggi (≥75%) 

 Sedang (56-

74%) 

 Rendah (≤55%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nilai maksimal 

100 

 Nilai minimal 1 

d. Nominal 
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F. Instrumen Penelitian 

1. Instrumen kecerdasan emosional dan spiritual 

        Instrumen penelitian ini diadopsi dan dimodifikasi dari penelitian 

yang telah dilakukan uji validitasnya oleh Liasusanti (2009) dengan judul 

“Hubungan Antara Kecerdasan Emosional Spiritual (ESQ) Dengan Sikap 

Seksualitas Remaja Pada Mahasiswa PSIK UMY Angkatan 2012”. 

Instrumen ini berjumlah 23 pertanyaan. Jujur (item 11, 13), tanggung 

jawab (item 8, 16, 18), disiplin (item 4, 6, 7, 12,  14), kerjasama (item 1, 

9), adil (item 15), visioner (item 2, 10), dan kepedulian (item 3, 5,  17, 

19, 20, 21, 22, 23). 

        Kuisioner ini terdiri dari item pertanyaan favorable dan unfavorable 

yang disusun berdasarkan skala Likert dengan empat pilihan jawaban. 

Pada item favorable, untuk item pilihan jawaban sangat setuju diberi skor 

4, jawaban setuju diberi skor 3, jawaban tidak setuju diberi skor 2, dan 

jawaban sangat tidak setuju diberi skor 1. Pada item unfavorable, untuk 

pilihan jawaban sangat setuju diberi skor 1, jawaban setuju diberi skor 2, 

jawaban tidak setuju diberi skor 3, dan jawaban sangat tidak setuju diberi 

skor 4. 

        Hasil akumulasi jawaban dari pertanyaan yang sudah dijawab maka 

selanjutnya akan di katagorisasikan dalam tiga kategori yaitu tinggi, 

sedang, dan rendah (Arikunto, 2006).  

- Tinggi apabila jumlah skor ≥ 75 % 

- Sedang apabila jumlah skor 56-74 % 
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- Rendah apabila jumlah skor ≤ 55 % 

  
 

 
         

Keterangan:  

p : presentase 

x: jumlah jawaban 

n: jawaban responden 

2. Instrumen altruisme  

        Instrumen penelitian ini menggunakan instrumen The Self-Report 

Altruism  (SRA) terdiri dari 20 item pertanyaan yang dikembangkan oleh 

Rushton et al.(1981) diadopsi dari penelitian Handojono dan Sholihin 

(2014) dengan menggunakan skala satu (tidak pernah) hingga lima 

(sangat sering). Terdapat satu item pernyataan yang disesuaikan dalam 

instrumen ini, yaitu pernyataan “I have helped push a stranger’s car out 

of the snow” diterjemahkan menjadi “Saya telah membantu mendorong 

mobil orang tidak dikenal”. Penyesuaian pada item pertanyaan ini lebih 

didasarkan pada pertimbangan konteks Indonesia.  

        Penilaian kuesioner ini menggunakan skala Likert. Skor penilaian 

dikategorikan menjadi sangat kurang, kurang, cukup, baik, dan sangat 

baik. Kategori sangat kurang untuk skor <20, kategori kurang untuk skor 

21-40, kategori cukup untuk skor 41-61, kategori baik untuk skor 61-80, 

dan kategori sangat baik untuk skor >81 (Arikunto, 2010).  
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G. Cara Pengumpulan Data 

1. Pre Penelitian 

a. Melakukan perijinan untuk melakukan penelitian di FKIK UMY 

b. Mengumpulkan data mengenai calon responden di FKIK UMY 

c. Menentukan sampel penelitian 

2. Penelitian 

a. Melakukan ethical clearence di FKIK UMY 

b. Responden dipilih berdasarkan data mahasiswa PSIK UMY angkatan 

2012 

c. Melakukan informed consent dengan responden 

d. Memberikan lembar kuesioner data demografi, ESQ, SRA-scale 

kepada responden yang memenuhi kriteria inklusi 

e. Kuesioner dikumpulkan kedalam kotak kardus yang sudah disiapkan 

peneliti 

f. Data di cek kelengkapan pengisiannya, apabila ada yang kurang 

lengkap maka responden harus melengkapi 

g. Data diolah dengan memberi kode atau nilai dan dijumlah 

3. Pasca Penelitian 

a. Keseluruhan data yang terkumpul dilakukan tabulasi atau pengolahan 

data dengan bantuan komputer 

b. Hasil penelitian yang dianalisa disusun kembali dan dibahas dalam 

kesimpulan dan kemudian membuat laporan penelitian 
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H. Uji Validitas dan Reliabidilitas 

1. Uji Validitas 

        Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan kevalidan 

suatu instrumen, sehingga instrumen memiliki nilai validitas yang tinggi 

dan uji validitas tersebut dapat dilakukan pada sasaran yang sama dengan 

responden penelitian (Arikunto, 2006). Penelitian ini dilakukan uji 

validitasnya pada mahasiswa keperawatan angkatan 2013 dengan 

menggunakan uji validitas Pearson Product Moment (arikunto, 2006). 

Adapun rumus Product Moment yaitu: 

    
 (   )  (  ) (  )

√*      (   )+ *      (   )+
 

Keterangan : 

rxy : koefisien korelasi variabel x dengan variabel y 

xy : jumlah hasil perkalian antara variabel x dengan variabel y 

x : jumlah hasil setiap item 

y : jumlah nilai konstan 

n : jumlah subyek penelitian 

        Setiap pertanyaan dikatakan valid jika r hitung > r tabel (0,36). 

Nilai signifikan yang diambil adalah p=0,05, maka valid jika r ≥0,05 dan 

tidak valid jika r ≤0,05. Hasil uji validitas pada instrumen ESQ dan 

altruisme dinyatakan valid. 
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2. Uji Reliabilitas 

        Uji reliabilitas adalah ukuran konsistensi instrumen penelitian. 

Instrumen penelitian dikatakan reliabel jika alat ukur tersebut 

menunjukan hasil yang konsisten sehingga dapat digunakan dengan baik. 

Uji reliabilitas ini dilakukan setelah uji validitas dengan menggunakan 

rumus Alpha Cronbach (Notoadmodjo, 2010). 

Rumus Alpha Cronbach yaitu : 

   [
 

(   )
] [  

∑  
 

   
] 

Keterangan : 

α = koefisien reliabilitas instrumen 

K = banyak item pertanyaan 

S1 = simpangan baku 

Sx = simpangan baku dari keseluruhan item pertanyaan 

        Instrumen dikatakan reliabel jika nilai Alpha Cronbach ≥ konstanta 

(0,6), sedangkan jika nilai Alpha Cronbach ≤ konstanta (0,6), maka 

instrumen dikatakan belum reliabel.  

Tabel 3.2 Interpretasi Nilai r Reliabilitas Menurut Arikunto 

Nilai r Interpretasi  

0,81 – 1,00 Sangat Tinggi 

0,61 – 0,80 Tinggi  

0,41 – 0,60 Cukup 

0,21 – 0,40 Rendah 

0,00 – 0,20 Sangat Rendah 
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I. Pengolahan Data dan Analisa Data 

1. Pengolahan Data 

        Setelah semua data terkumpul , maka tahap selanjutnya adalah 

melakukan pengolahan data. Proses pengolahan data yang akan 

dilakukan yaitu : 

a. Editing data yaitu memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh 

dan dikumpulkan dari responden. 

b. Coding yaitu memberi kode untuk setiap item pertanyaan sehingga  

dapat memudahkan dalam pengolahan data. Data yang di coding :  

1) Perempun = 1, Laki-laki = 2,  

2) Jawa   = 1, Non Jawa = 2, 

3) < Rp.500.000,- = 1, Rp.500.000,- s/d Rp.700.000,- = 2, 

>Rp.700.000,- = 3 

c. Entry yaitu memasukan data yang telah dikumpulkan ke dalam 

master label atau database komputer, kemudian membuat distribusi 

frekuensi terhadap hasil yang didapatkan. 

2. Analisa Data 

        Penelitian ini menggunakan 2 metode analisis secara bertahap, 

yaitu: 

a. Analisis Univariat 

        Analisis univariat dilakukan untuk melihat distribusi frekuensi 

dari setiap variabel yang bertujuan untuk menggambarkan distribusi 

dari proporsi berbagai variabel yang diteliti. Data demografi (jenis 



31 
 

kelamin, suku, uang per bulan) dan ESQ berupa presentasi dan 

frekuensi serta distribusi altruisme. 

b. Analisis Bivariat 

        Analisis bivariat bertujuan untuk melihat hubungan antara 

variabel bebas (kecerdasan emosional spiritual) dan variabel terikat 

(altruisme mahasiswa keperawatan). Penelitian ini menggunakan uji 

hipotesis dengan uji spearman rho. Hasil penelitian menggunakan 

uji Spearman Rank didapatkan bahwa tidak ada hubungan antara 

emosional spiritual quotient (ESQ) dan altruisme pada mahasiswa 

keperawatan UMY (p = 0,449). 

 

J. Etika Penelitian 

        Etika penelitian perawat merupakan masalah yang sangat penting dalam 

penelitian, mengingat penelitian perawat berhubungan langsung dengan 

manusia, sehingga segi etika dalam penelitian harus diperhatikan (Nursalam, 

2013). Adapun prinsip yang harus diperhatikan dalam penelitian : 

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (respect for human dignity). 

        Pada penelitian ini peneliti menghormati hak-hak responden untuk 

mengetahui tujuan dari penelitian yang dilaksanakan serta hak-hak untuk 

berpartisipasi dengan cara menyediakan lembar persetujuan (informed 

consent) yang berisi penjelasan mengani manfaat penelitian, resiko dan 

ketidaknyamanan yang ditimbulkan, manfaat yang didapat, kesediaan 

peneliti untuk menjawab pertanyaan responden mengenai responden, 
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persetujuan untuk mengundurkan diri, dan jaminan anonimitas dan 

kerahasiaan informasi responden. Lembar persetujuan kemudian 

ditandatangani apabila responden bersedia. 

2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian (respect for 

privacy and confidentiality). 

        Responden tidak disarankan untuk menuliskan nama. Informasi 

yang dapat dicantumkan hanya informasi yang sesuai dengan perintah 

yang terdapat pada lembar kuesioner. 

3. Keadilan dan inklusivitas/keterbukaan (respect for justice and 

inclusiveness). 

        Peneliti menjaga prinsip keterbukaan dan keadilan dengan 

kejujuran, keterbukaan, dan kehati-hatian. keterbukaan disini dijaga 

dengan menjelaskan prosedur penelitian. Peneliti juga tidak membeda-

bedakan latar belakang jender, agama, dan etnis responden dalam 

melakukan intervensi. 

4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (balancing 

harms and benefits). 

        Peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir 

dampak yang merugikan responden dan memaksimalkan manfaat yang 

didapat selama proses penelitian. Hasil penelitian ini juga tidak 

digunakan untuk kepentingan yang bersifat merugikan responden. 

        Penelitian ini telah lulus uji etik dari komite etik FKIK UMY 

dengan nomor surat 202/EP-FKIK-UMY/VI/2016. 


