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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Rancangan Penelitian 

3.1.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional (non 

eksperimental) dengan rancangan cross sectional yang bersifat deskriptif 

analitik. 

3.1.2. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilakukkan di fakultas Kedokteran Universitas Islam 

Indonesia pada bulan Oktober 2014. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

3.2.1. Populasi  

Populasi adalah sejumlah besar subjek yang mempunyai 

karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

mahasiswa fakultas  kedokteran  universitas islam Indonesia angkatan 

2013. 

3.2.2. Sampel 

Sampel  adalah  bagian dari populasi yang dipilih dengan cara 

tertentu hingga dianggap mewakili populasi melalui pemilihan kriteria 

inklusi dan eksklusi. Metode yang dipilih consecutive sampling  dengan 

cara mengambil sample mahasiswa yang hadir saat kuliah. Mahasiswa 

diminta kesedianya untuk mengisi kuisioner  yang akan dibagikan 

kepadanya. Untuk perhitungan jumlah sampel yang diperlukan adalah 

sebagai berikut : 

n
1
²

 

n
1.96 0.5 0.5

0.1 ²
 

n
0.9604
0.01
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n 96.04	~	97 

Keterangan : 

n : jumlah sampel 

P : proporsi penyakit atau keadaan yang akan diteliti 

d : tingkat ketepatan absolut yang dikehendaki (ditetapkan peneliti) 

Z : konstanta pada derajat kepercayaan yang dikehendaki. 

Berdasarkan pada hasil perhitungan estimasi jumlah sampel yang 

diperlukan, maka jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 

97 orang 

 

3.2.3. Kriteria inklusi dan eksklusi 

Kriteria inklusi untuk sampel dalam penelitian ini adalah: 

a. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam  Indonesia 

angkatan 2013 

b. Bersedia menjadi responden  

Kriteria ekslusi untuk sampel dalam penelitian ini adalah :  

a. Pengisian kuisioner tidak lengkap 

 

3.3 Identivikasi Variabel Penelitian 

Variabel – variable yang akan  diteliti adalah : 

Variabel Terikat  : Kontrol Diri 

Variable Bebas  : Kecerdasan Spiritua. 

 

3.4 Definisi Oprasional 

1. Kontrol diri 

Kontrol diri adalah keinginan serta kemampuan individu khususnya 

remaja untuk mengarahkan dan menyesuaikan prilaku kearah positif. 

Kontrol diri dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan skala 

kontrol diri yang disususn berdsarkan aspek dari kontrol diri dari teori Averill 

(Gufron & Risnawita, 2010) yaitu, kontrol prilaku (behavioural control), 

mengontrol kognitif (cognitive control), dan mengontrol keputusan (decisional 
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control). Kontrol diri diukur dengan sekala kotrol diri yang dimodifikasi oleh 

peneliti. Tingkat kontrol diri dilihat dari besarnya skor total yang diperoleh dari 

sekala tingkat kontrol mahasiswa Fakultas Kedokteran UII 2013. Semakin tinggi 

skor total yang diperoleh, maka akan semakin tiggi kontrol dirinya. Sebaliknya, 

semakin rendah skor total yang diperoleh, maka semakin rendah kontrol diri 

mahasiswa Fakultas Kedokteran UII 2013. 

Skala  :  Ordinal 

Kategori  : Rendah bila total skornya 48 – 95 dan tinggi bila total skorya 96 - 

192 

2. Kecerdasan Spiritual  

Kecerdasan spiritual adalah kemampuan potensial setiap manusia yang 

menjadikan individi kususnya remaja agar dapat menyadari dan menentukan 

makna,nilai,moral dengan sesama makhluk hidup karena merasa sebagai bagian 

dari keseluruhan,sehiingga membuat manusia menempatkan diri dan hidup lebih 

posotif dengan penuh kebijaksanaan, kedamaian, dan kebahagiaan yang hakiki. 

Kecerdasan spiritual dalam penelitian ini akan diukur menggunakan skala 

kecerdasan spiritual yang disusun berdsarkan aspek kecerdasan spiritual dari teori 

Khavari (Sukidi,2004) yaitu dari segi spiritual-keagamaan,segi relasi sosial-

keagamaan dan segi etika - sosial. 

Tingkat kecerdasan spiritual ini akan diukur menggunkan skala kecerdasan 

spiritual yang telah dimodifikasi peneliti sebelumnya. Taraf kecerdasan spiritual 

dapat dilihat dari besarnya skor total yang diperoleh dari skala kecerdasan 

spiritual. Semakin tinggi skor total yang diperoleh maka akan semakin tinggi 

kecerdasan spiritual pada mahasiswa Fakultas Kedokteran UII 2013 atau 

sebaliknya semakin rendah skor total yang diperoleh maka semakin rendah 

kecerdasan spiritualnya 

Skala  :  Ordinal 

Kategori  : Rendah bila total skornya 52 – 103 dan tinggi bila total skorya 

104 - 208 
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3.5 Cara  Pengupulan Data 

Pengumpulan data melalui kuisioner yang dibagikan  kepada mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia angkatan 2013 yang dibagikan 

saat diskusi tutorial .   

 

3.6  Intrumen Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kuantitatif yaitu dengan menyebarkan angket yang berisi pertanyaan – pertanyaan 

untuk diisi oleh subjek penelitian. Metode ini didasarkan pada pendapat Hadi 

(2000) bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya, apa yang 

dinyatakan subjek pada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya, serta 

interprestasi subjek tentang pertanyaan yang diajukan aadalah sama dengan apa 

yang dimaksudkan peneliti. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

yang berkaitan dengan variabel kecerdasan spiritual dan kontrol diri. 

1. Skala Kontrol Diri 

Skala kontrol diri yang digunakan dalam penelitaian ini mengacu pada 

aspek aspek Averill ( Ghufron & Risnawita, 2010) terdapat tiga aspek kontrol diri, 

yaitu : kemampuan mengontrol kognitif, dan mengontrol keputusan. 

Kategori jawaban yang digunakan pada skala kontrol diri adalah 

menggunakan model skala sikap dengan memberikan empat alternatif jawaban 

yaitu sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kategori  jawaban yang 

digunakan pada skala kontrol diri adalah bergerak dari Sangat Setuju (SS), setuju 

(S), Tidak Setuju  (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Pemberian skor bergerak dari 

1 sampai 4. Penilaian  terhadap aitem favorabel  adalah Sangat Setuju (SS) = 4, 

Setuju (S) = 3, Tidak Setuju (TS)= 2, Sangat Tidak Setuju (STS) = 1.  Dan 

sebaliknya untuk Unfavorabel Pemberian skor bergerak dari 1 sampai 4. Penilaian  

terhadap aitem favorabel  adalah Sangat Setuju (SS) = 1, Setuju (S) = 2, Tidak 

Setuju (TS)= 3, Sangat Tidak Setuju (STS) = 4. Blue print dari skala kontrol diri 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1. Blue print skala kontrol diri 

aspek  favorable    unfavorable    

butir aitem  Jumlah butir aitem Jumlah 

kontrol 1,2,13,14,15,27,28 9 7,8,16,17,22,33,34,42 9 

prilaku 39,45 ,48 

kontrol 3,4,18,19,29,30,40 8 9,10,23,24,35,36,43 7 

kognitif 46 

kontrol 5,6,20,21,31,32,41 8 11,12,25,26,37,38,44 7 

keputusan 47 

Total   25   23 

 

2. Skala Kecerdasan Spiritual 

Skala kecerdasan spiritual yang disusun berdasarkan aspek dari kecerdasan 

spiritual dari teori Kavahri (Sukidi,2004) yaitu dari segi spiritual–keagamaan, segi 

relasi sosial – keagamaan dan dari segi etika- sosial. 

Skala kecerdasan spiritual menggunakan model skala sikap dengan 

memberikan empat alternatif jawaban yaitu sangat setuju, tidak setuju, sangat 

tidak setuju. Kategori  jawaban yang digunakan pada skala kecerdasan spiritual 

adalah bergerak dari Sangat Setuju (SS), setuju (S), Tidak Setuju  (TS), Sangat 

Tidak Setuju (STS). Pemberian skor bergerak dari 1 sampai 4. Penilaian  terhadap 

aitem favorabel  adalah Sangat Setuju (SS) = 4, Setuju (S) = 3, Tidak Setuju 

(TS)= 2, Sangat Tidak Setuju (STS) = 1.  Dan  sebaliknya  untuk  Unfavorabel 

Pemberian skor bergerak dari 1 sampai 4. Penilaian  terhadap aitem favorabel  

adalah Sangat Setuju (SS) = 1, Setuju (S) = 2, Tidak Setuju (TS)= 3, Sangat Tidak 

Setuju (STS) = 4. Blue Print  dari skala kecerdasan spiritual adalah sebagai 

berikut  
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Tabel 2. Blue Print skala Kecerdasan Spiritual. 

aspek  favorable    unfavorable    

butir aitem  jumlah butir aitem Jumlah 

spiritual- 1,2,13,14,25,26,37,38 8 7,8,19,20,31,32,43,44 8 

keagamaan 

sosial - 3,4,15,16,27,28,39,40 9 9,10,21,22,33,34,45 9 

 Keagamaan ,49 . 46,51 

etika -sosial 5,6,17,18,29,30,41 9 11,12,23,24,35,36,47 9 

42,50 48,52 

total   26   26 

 

3.7 Tahap Penelitian 

Tahapan dalam penelitian ini  yaitu : 

a. Tahap persiapan dalam penelitian, meliputi pengajuan judul, penyusunan 

proposal penelitian dilanjutkan dengan seminar proposal. 

b. Tahap  pelaksanaan , meliputi pengambilan data melalui kuisioner yang 

diperoleh dari subjek penelitian. 

c. Tahap penyelesiaan, meliputi pengolahan data setelah semua data yang 

diperlukan sudah terkumpul, dilanjutkan dengan analisis data kemudian 

penyusunan hasil penelitian, dilanjutkan dengan seminar hasil penelitian. 

 

3.8  Rencana Analisis Data  

Rencana analisis data menggunakan cara analitik uji chi-square dengan 

bantuan program SPSS versi 20 untuk mengetahui hubungan kontrol diri dengan 

kecerdasan spiritual mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia 

2013. 

 

3.9  Etika Penelitian  

1. Informed consent, yaitu setiap responden yang terdaftar dalam penelitian ini 

mendapatkan  informasi tentang tujuan, prosedur , dan manfaat penelitian ini. 



 

23 

2. Confidientiality, yaitu peneliti harus menjaga kerahasiaan informasi yang 

diberikan oleh responden, hanya pada beberapa data terentu yang digunakan 

untuk penelitian yang boleh dilaporkan sebagai hasil penelitian. 

 

3.10 Jadwal penelitian  

Tabel 3. Jadwal Penelitian 

 

Tahap 

penelitian 

Oktober 2014 November 2014 

6 7 8 5 21 22  

Pengajuan 

Judul 

       

Penyusunan 

Proposal 

       

Seminar 

Proposal 

       

Pengolahan 

data 

       

Seminar 

Hasil 

       

 

  


