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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode 

kuantitatif digunakan untuk menguji kebenaran teori yang telah ada melalui hasil 

penelitian pada kelompok di wilayah tertentu, dan hasil penelitian tersebut dapat 

digeneralisasikan secara bebas (Prasetyo & Jannah, Faisal dalam Martono, 2011). 

Dalam penelitian kuantitatif ini, peneliti menggunakan desain penelitian 

korelasional, dimana penelitian korelasional bertujuan untuk melihat sejauh mana 

variasi dari satu variabel memiliki keterkaitan dengan variasi dari satu atau lebih 

variabel lainnya berdasarkan koefisien korelasi, dan sejauh mana taraf hubungan 

yang terjadi antara variabel-variabel tersebut (Azwar, 2005). Penelitian ini 

bertujuan untuk melihat hubungan antara spiritualitas dan adversity quotient pada 

mahasiswa perguruan tinggi negeri di Surabaya. 

3.2  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1  Variabel Spiritualitas 

Variabel bebas atau independent variabel adalah variabel yang variasinya 

mempengaruhi variabel lain dan dimanipulasi agar pengaruhnya terhadap variabel 

lain dapat diukur, biasanya disebut dengan variabel X (Azwar, 2005). Variabel 

bebas atau independent variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah 

spiritualitas. Spiritualitas adalah seberapa mampu seseorang mencari makna hidup 

yang dikaitkan dengan nilai-nilai transendental, dan dapat diukur melalui empat 

dimensi menurut Hardt et al (2012), yaitu:
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1. Belief in God menjelaskan tentang seberapa tinggi rasa percaya individu 

kepada Tuhan sebagai salah satu cara meminimalisir kecemasan yang 

muncul. Semakin tinggi skor menunjukkan semakin tinggi rasa percaya 

individu kepada Tuhan. 

2. Search for meaning menjelaskan tentang seberapa dalam proses 

pemaknaan individu terhadap setiap peristiwa kehidupan yang terjadi. 

Semakin tinggi skor menunjukkan semakin dalam pemaknaan individu 

terhadap peristiwa kehidupannya sekalipun peristiwa tersebut kurang 

menyenangkan. 

3. Mindfulness menjelaskan tentang seberapa tinggi individu merasa sadar 

seutuhnya terhadap pengalaman yang terjadi. Semakin tinggi skor 

menunjukkan semakin tinggi rasa sadar individu terhadap peristiwa 

yang terjadi di sekitarnya. 

4. Feeling of security menjelaskan tentang seberapa tinggi individu  

merasa aman dan bebas dari rasa takut dan cemas. Semakin tinggi skor 

menunjukkan semakin tinggi rasa aman dan bebas individu dari rasa 

takut dan cemas. 

3.2.2  Variabel Adversity Quotient 

 Variabel tergantung atau dependent variabel adalah variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel bebas dan dijelaskan pada topik penelitian, biasanya 

disebut dengan variabel Y (Martono, 2011). Variabel tergantung atau dependent 

variabel pada penelitian ini adalah adversity quotient (AQ). AQ adalah seberapa 

tinggi kemampuan individu untuk menyelesaikan masalah serta melihat masalah 
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bukan sebagai hal yang menyusahkan melainkan sebagai suatu peluang yang 

menantang untuk diselesaikan, serta dapat diukur melalui empat dimensi menurut 

Stoltz (2000), yaitu: 

1. Control menjelaskan tentang seberapa tinggi kendali individu ketika 

menghadapi masalah. Semakin tinggi skor menunjukkan semakin tinggi 

kemampuan kendali individu ketika menghadapi masalah. 

2. Origin & ownership menjelaskan tentang seberapa tinggi pengakuan 

individu terhadap akibat dari masalah yang terjadi dan penyebab munculnya 

masalah tersebut. Semakin tinggi skor menunjukkan semakin tinggi 

kemampuan individu untuk mengakui jika ada kesalahan yang diperbuat 

dan memahami penyebab munculnya masalah. 

3. Reach menjelaskan tentang seberapa mampu individu membatasi masalah 

yang terjadi terhadap aspek kehidupan lainnya. Semakin tinggi skor 

menunjukkan semakin tinggi kemampuan individu dalam membatasi 

jangkauan dari masalah terhadap aspek kehidupan lain. 

4. Endurance menjelaskan tentang seberapa tinggi daya tahan individu ketika 

menghadapi masalah. Semakin tinggi skor menunjukkan semakin tinggi 

kemampuan individu untuk bertahan ketika menghadapi masalah. 

3.3  Instrumen Penelitian 

3.3.1  Metode dan Alat Pengumpul Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

metode survei, dimana metode penelitian survei ini adalah cara mengumpulkan data 

dari responden melalui skala yang dibagikan pada sampel yang merepresentasikan 

suatu populasi (Singarimbun & Effendi, 2008). Skala adalah alat ukur psikologi 
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yang memiliki karakteristik yaitu pernyataan atau pertanyaan yang disajikan tidak 

menjurus langsung pada variabel yang akan diukur, tetapi hanya menjurus pada 

dimensi dari variabel tersebut (Azwar, 2008).  

Adapun skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert untuk 

variabel spiritualitas dan adversity quotient, dimana skala likert digunakan untuk 

mengetahui sikap responden terhadap suatu objek sosial (Azwar, 2005). Skala likert 

tersusun atas pernyataan-pernyataan dan terdiri atas lima opsi jawaban, yaitu sangat 

tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), ragu-ragu (R), setuju (S), dan sangat setuju 

(SS). Selain itu, dalam skala likert, pernyataan-pernyataan yang diberikan memiliki 

dua bagian, yaitu favorable dan unfavorable. Bagian favorable berisi pernyataan-

pernyataan yang mendukung variabel yang sedang diukur, sedangkan bagian 

unfavorable berisi pernyataan-pernyataan yang tidak mendukung variabel yang 

sedang diukur. Setiap pilihan jawaban dalam skala likert, baik favorable maupun 

unfavorable memiliki skor tersendiri (Azwar, 2005). Berikut adalah tabel skor 

untuk setiap pilihan jawaban. 

Tabel 3.1 

Skor Skala Likert 

 

3.3.1.1 Skala Spiritualitas 

 Skala spiritualitas yang digunakan adalah adaptasi dari skala The 

Spirituality Questionnaire (TSQ) oleh Hardt et al (2012) yang terdiri dari 20 aitem 

Jawaban Skor Favorable Skor Unfavorable 

Sangat Tidak Setuju 1 5 

Tidak Setuju 2 4 

Ragu-ragu 3 3 

Setuju 4 2 

Sangat Setuju 5 1 
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pernyataan. Terdapat empat dimensi dalam skala TSQ, yaitu belief in God, search 

for meaning, mindfulness, dan feeling of security. Berikut adalah blueprint dari 

skala TSQ. 

Tabel 3.2  

Blueprint Skala The Spirituality Questionnaire 

 

3.3.1.2 Skala Adversity Quotient  

Skala adversity quotient (AQ) yang digunakan adalah adaptasi dari skala 

adversity quotient oleh Firmansyah; Djatmika & Hermawan (2016), dimana skala 

tersebut terdiri atas 16 aitem pernyataan. Terdapat empat dimensi dalam skala AQ, 

yaitu control, origin dan ownership, reach dan endurance. Berikut adalah blueprint 

dari skala AQ. 

Tabel 3.3 

Blueprint Skala Adversity quotient 

Dimensi  Aitem Favorable      Jumlah Aitem 

Control 21, 25, 29*, 33* 4 

Origin & Ownership 22, 26, 30*, 34* 4 

Reach 23, 27*, 31*, 35* 4 

Endurance 24, 28, 32, 36 4 

Total  16 

Keterangan : aitem yang diberi tanda * adalah aitem yang dieliminasi 

setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. 

 

 

 

Dimensi Aitem Favorable Jumlah Aitem 

Belief in God 2, 12, 14, 15, 18 5 

Search for meaning 3, 5, 9, 10, 13 5 

Mindfulness 1, 4, 11, 16, 17 5 

Feeling of security 6, 7, 8, 19, 20 5 

Total  20 
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3.3.2  Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpul Data  

 Validitas menurut (Singarimbun & Effendi, 2008) adalah untuk 

menunjukkan sejauh mana alat ukur tersebut mampu untuk mengukur variabel yang 

ingin diukur. Jika skala digunakan sebagai alat pengumpul data, maka susunan isi 

dari skala harus mampu mengukur variabel yang ingin diukur dan teruji 

validitasnya. Validitas yang digunakan dalam skala spiritualitas ini adalah validitas 

konten dan konstruk.  

Validitas konten adalah validasi yang dilakukan untuk menguji sejauh mana 

aitem pada skala sudah mewakili indikator-indikator dimensi dalam variabel yang 

akan diukur melalui professional judgement atau analisis rasional kepada responden 

yang sesuai dengan kriteria penelitian (Azwar, 2014). Proses validasi konten ini 

dapat disebut juga dengan uji bahasa. Uji bahasa ini dilakukan untuk memastikan 

bahwa aitem-aitem pada skala dapat dipahami oleh responden sehingga tujuan 

penelitian dapat tercapai. Peneliti telah melakukan uji bahasa skala adaptasi dari 

spiritualitas dan adversity quotient kepada 15 mahasiswa perguruan tinggi negeri di 

Surabaya, dengan hasil dari 20 aitem spiritualitas ada 14 aitem yang direvisi, 

sedangkan pada skala adversity quotient tidak ada yang direvisi karena keseluruhan 

responden sudah dapat memahami maksud dari aitem-aitem tersebut. Sedangkan 

validitas konstruk adalah garis besar dari suatu konsep (Singarimbun & Effendi, 

2008). Dalam pengujiannya, validitas konstruk dilihat dari nilai corrected item total 

correlation (CITC), dimana aitem dikatakan valid jika nilai CITC di atas 0.3 

(Azwar, 2014).   
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Reliabilitas menurut (Singarimbun & Effendi, 2008) adalah untuk 

menunjukkan sejauh mana keajegan alat ukur tersebut dan dapat diandalkan. Dapat 

dikatakan bahwa reliabilitas digunakan untuk melihat konsistensi dari alat ukur, 

sehingga jika digunakan untuk mengukur kembali dalam waktu yang berbeda, 

hasilnya tetap sama. Dalam pengujiannya, reliabilitas mengacu pada formula alpha 

cronbach reliability, dimana alat ukur dikatakan reliabel jika nilai alpha cronbach 

berada diatas 0.7 (Janti, 2014). 

3.3.2.1 Validitas dan Reliabilitas Skala Spiritualitas 

 Berikut ini adalah reliabilitas dari skala spiritualitas oleh Hardt et al (2012), 

dimana dimensi belief in God memperoleh nilai alpha cronbach sebesar 0.970, 

dimensi search for meaning memperoleh nilai alpha cronbach sebesar 0.930, 

dimensi mindfulness memperoleh nilai alpha cronbach sebesar 0.890, dan dimensi 

feeling of security memperoleh nilai alpha cronbach sebesar 0.880, sehingga dapat 

dikatakan bahwa alat ukur spiritualitas ini memiliki reliabilitas yang baik karena 

nilai alpha cronbach yang dihasilkan diatas 0.7. Sedangkan untuk validitasnya, 

keseluruhan aitem memiliki rentang validitas antara 0.260 sampai 0.520. 

Berdasarkan nilai tersebut maka dapat dikatakan bahwa aitem-aitem pada skala 

spiritualitas memiliki validitas yang cukup baik karena walaupun ada aitem yang 

memiliki nilai analisis faktor dibawah 0.3, namun karena reliabilitas pada masing-

masing dimensi sudah baik, skala spiritualitas ini tetap dapat dikatakan cukup valid 

dan reliabel. 

 Sebelum menyebarkan skala, peneliti terlebih dahulu melakukan uji coba 

kepada 50 responden untuk melihat validitas dan reliabilitas dari masing-masing 
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variabel. Dari hasil uji coba, validitas dari skala spiritualitas memiliki nilai CITC 

dengan rentang antara 0.105 sampai 0.569. Sedangkan untuk reliabilitasnya, pada 

dimensi belief in God memperoleh nilai alpha cronbach sebesar 0.419, dimensi 

search for meaning memperoleh nilai alpha cronbach sebesar 0.566, dimensi 

mindfullness memperoleh nilai alpha cronbach sebesar 0.694 dan dimensi feeling 

of security memperoleh nilai alpha cronbach sebesar 0.832. Berdasarkan nilai 

tersebut dapat dilihat bahwa terdapat beberapa aitem dan dimensi yang tidak valid 

dan reliabel karena nilai CITCnya dibawah 0.3 dan memiliki nilai alpha cronbach 

di bawah 0.7, namun peneliti memutuskan untuk tetap mempertahankan 

keseluruhan aitem dengan pertimbangan jika jumlah responden lebih banyak akan 

meningkatkan validitas dan reliabilitas dari skala tersebut. 

 Setelah disebarkan kepada 205 subjek, diperoleh hasil validitas dan 

reliabilitas skala spiritualitas dengan penjabaran sebagai berikut. Validitas dari 

dimensi belief in God memiliki nilai CITC dengan rentang antara 0.345 sampai 

0.688, dengan nilai reliabilitas alpha cronbach sebesar 0.730. Validitas dari 

dimensi search for meaning memiliki nilai CITC dengan rentang antara 0.393 

sampai 0.534, dengan nilai reliabilitas alpha cronbach sebesar 0.694. Validitas dari 

dimensi mindfulness memiliki nilai CITC dengan rentang antara 0.371 sampai 

0.570, dengan nilai reliabilitas alpha cronbach sebesar 0.696. Validitas dari 

dimensi feeling of security memiliki nilai CITC dengan rentang antara 0.487 sampai 

0.673, dengan nilai reliabilitas alpha cronbach sebesar 0.778. Berdasarkan 

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa skala spiritualitas valid dan reliabel 

karena seluruh aitem memiliki nilai CITC diatas 0.3 dan alpha cronbach ± 0.7. 
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3.3.2.2 Validitas dan Reliabilitas Skala Adversity Quotient 

Berikut adalah validitas dari skala adversity quotient oleh Firmansyah; 

Djatmika & Hermawan (2016), dimana keseluruhan aitem memiliki nilai validitas 

dengan rentang antara 0.682 sampai 0.899, sehingga dapat dikatakan bahwa aitem-

aitem pada skala adversity quotient memiliki validitas yang baik karena seluruh 

aitem memiliki nilai analisis faktor diatas 0.3. Sedangkan untuk reliabilitasnya, nilai 

alpha cronbach yang dihasilkan pada skala adversity quotient oleh Firmansyah; 

Djatmika & Hermawan (2016) adalah 0.869. Berdasarkan nilai tersebut maka dapat 

dikatakan bahwa alat ukur adversity quotient ini memiliki reliabilitas yang baik 

karena nilai alpha cronbach yang dihasilkan diatas 0.7. 

Dari hasil uji coba kepada 50 responden, diperoleh hasil validitas dari skala 

adversity quotient dengan rentang nilai CITC antara -0.032 sampai 0.564. 

Sedangkan untuk reliabilitasnya, skala adversity quotient memperoleh nilai alpha 

cronbach sebesar 0.711. Berdasarkan nilai tersebut, dapat dilihat bahwa alat ukur 

tersebut sudah reliabel tetapi masih ada beberapa aitem yang tidak valid karena nilai 

CITCnya dibawah 0.3, namun peneliti memutuskan untuk tetap mempertahankan 

keseluruhan aitem dengan pertimbangan jika jumlah responden lebih banyak akan 

meningkatkan validitas dan reliabilitas dari skala tersebut. 

Setelah disebarkan kepada 205 subjek, diperoleh hasil validitas dan 

reliabilitas skala adversity quotient dengan penjabaran sebagai berikut. Validitas 

dari skala adversity quotient memiliki nilai CITC dengan rentang antara 0.358 

sampai 0.622 dengan nilai reliabilitas alpha cronbach sebesar 0.828. Berdasarkan 

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa skala adversity quotient valid dan 
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reliabel karena seluruh aitem memiliki nilai CITC diatas 0.3 dan alpha cronbach 

diatas 0.7. 

3.4  Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1  Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

aktif di perguruan tinggi negeri X dan Y di Surabaya sebanyak 45.175 orang 

(BPS Surabaya, 2017). 

2. Sampel 

Dalam menghitung jumlah sampel penelitian, peneliti menggunakan 

rumus slovin menurut Sugiyono (2011). Rumus slovin digunakan agar 

jumlah sampel yang diteliti dapat merepresentasikan populasi yang 

sebenarnya. Cara menghitung sampel menurut rumus slovin adalah sebagai 

berikut. 

Keterangan: 

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

e = Presentase error yang dapat ditoleransi 

Populasi yang digunakan sebesar 94.231 dan nilai toleransi error 

yang diambil oleh peneliti sebesar 5% atau 0,05. Berikut adalah perhitungan 

sampel menurut rumus slovin. 
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n = 45.175 / 1 + 45.175 (0,05) (0,05) 

n = 45.175 / 1 + 112,93 

n = 45.175 / 113,93 

n = 396 

Berdasarkan hasil perhitungan rumus slovin, ditemukan bahwa 

jumlah sampel penelitian yang muncul adalah 396, namun peneliti akan 

membulatkan jumlah tersebut menjadi 400 responden. 

3.4.2  Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah nonprobability 

sampling, dimana tidak semua individu dalam populasi dapat dijadikan sampel 

penelitian (Martono, 2011). Salah satu cara nonprobability sampling yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah accidental sampling, dimana pengambilan 

sampel dilakukan secara aksidental kepada subjek yang berada di lokasi penelitian 

(Notoatmodjo, 2010). Accidental sampling ini digunakan peneliti berdasarkan atas 

pertimbangan kemudahan. Seperti yang disampaikan oleh Prasetyo & Jannah 

(2011), bahwa teknik pengambilan sampel aksidental didasarkan pada kemudahan 

(covenience), dimana sampel dapat diambil jika berada pada waktu, situasi dan 

tempat yang tepat. Pertimbangan kemudahan yang dimaksud peneliti adalah karena 

kriteria sampel yang diambil tidak terlalu spesifik, yaitu mahasiswa aktif di 

perguruan tinggi negeri Surabaya, sehingga lebih mudah jika menggunakan teknik 

pengambilan sampel aksidental. 
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3.5  Analisis Data 

 Analisis data merupakan proses pengolahan hasil data yang telah diperoleh 

dengan tujuan untuk menjawab masalah penelitian, menjelaskan kesesuaian antara 

teori yang ada dengan hasil real temuan penelitian, melihat hipotesis manakah yang 

diterima, dan memudahkan pembaca untuk memahami hasil penelitian (Martono, 

2011). Penelitian menggunakan program SPSS for windows 16.0 dalam 

menganalisis data penelitian. Berikut adalah langkah-langkah analisis data yang 

akan dilakukan peneliti: 

1. Uji normalitas dengan menggunakan teknik Kolmogorov Smirnov untuk 

menguji sebaran data hasil penelitian normal atau tidak. 

2. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik non parametrik 

Spearman Rho untuk menguji apakah hipotesis diterima atau ditolak. 


