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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif korelasional. 

Dalam penelitian ini variabel bebas dihubungkan dengan veriabel terikat. 

Selanjutnya dilihat pengaruhnya, yaitu pengaruh tingkat kecerdasan emosional 

dan kecerdasan spiritual  (variabel bebas) terhadap prestasi belajar (variabel 

terikat). 

 

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

  

  

 

Gambar  3 . Desain Penelitian.Sumber Sugiyono (2008: 10) 
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Keterangan : 

 X1    =  Kecerdasan Emosional 

 X2      =  Kecerdasan Spiritual 

 Y     =  Hasil Belajar Pendidikan Jasmani 

 

 

C. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri I Bandar Sribhawono Kabupaten 

Lampung Timur, Sekolah ini satu-satunya sekolah menengah Atas yang ada di 

Kecamatan Bandar Sribhawono. Letaknya berada di Desa Bandar 

Sribhawono, Jl. Ir. Sutami Km.59, Kecamatan Bandar   Sribhawono, 

Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Babbie (1983) dalam Sukardi (2003:53), Populasi adalah elemen 

penelitian yang hidup dan tinggal bersama – sama dan secara teoritis menjadi 

target hasil penelitian  . Menurut Arikunto (2006:130)  Populasi adalah 

keseluruhan subyek penelitian. Maka populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa – siswi SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono kelas X yang berjumlah 300 

orang. 

 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akn diteliti (Arikunto 2006 

: 131). Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai 
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sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Dalam penelitian ini, untuk 

menentukan sampel penulis menggunakan teknik simple random sampling.), 

teknik ini digunakan dengan cara memilih sampel dimana anggota dari 

populasi dipilih satu per satu secara random (acak). Semua anggota dari 

populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih. Jumlah populasi 

dalam penelitian ini berjumlah 300 orang, menurut Suharsimi Arikunto di 

dalam pengambilan sampel apabila subyeknya kurang dari 100 diambil semua 

sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah 

subyeknya besar dapat diambil antara 10% – 15% atau 20% – 25% atau lebih.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel sebanyak 20% dari jumlah 

populasi. 

   
   

   
                   

 

              

  

  = 60. 

sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 60 siswa – 

siswi.  

 

E. Definisi Operasional Variabel 

Untuk menyamakan persepsi mengenai variabel yang diukur dalam penelitian 

ini, maka perlu dipaparkan definisi operasional variabel sebagai berikut : 

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) 
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dengan orang lain. Mayer dan Salovey (1993) dalam Zaim Elmubarok 

(2008:122)  

2. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan potensial manusia yang 

termanifestasi dalam: a) Dari sudut pandang spiritual keagamaan, 

kecerdasan ini terlihat pada: Frekwensi do’a, makhluk spritual, kecintaan 

kepada Tuhan yang bersemayam dalam hati, dan rasa syukur kehadiratnya. 

b) Dari sudut pandang relasi sosial keagamaan, kecerdasan ini akan terlihat 

pada: Ikatan kekeluargaan antar sesama, peka terhadap kesejahteraan orang 

lain maupun makhluk hidup lain, dermawan. c) Dari sudut pandang etika 

sosial, kecerdasan spiritual ini akan tercermin dari: Ketaatan seseorang pada 

etika dan moral, jujur, dapat dipercaya, sopan, toleran, dan anti terhadap 

kekerasan. Ary Ginanjar Agustian (2001) 

3. Prestasi belajar adalah hasil belajar dari suatu aktivitas belajar yang 

dilakukan berdasarkan pengukuran dan penilaian terhadap hasil kegiatan 

belajar dalam bidang akademik yang diwujudkan berupa angka-angka dalam 

raport. Pada penelitian ini menggunakan nilai raport kelas X semester 1 

mata pelajaran Pendidikan Jasmani. 
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F. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Pra Lapangan 

Pada tahap awal ini penulis menyusun proposal penelitian dan membuat surat 

izin penelitian, ini digunakan untuk meminta izin kepada lembaga yang 

terkait sesuai dengan sumber data yang diperlukan. 

 

2.  Tahap Pelaksanaan Penelitian 

1. Pengumpulan data 

Dalam pengumpulan data ini, peneliti pengumpulkan data dengan cara: 

a. Memberikan angket (kuisioner) kepada siswa 

b. Observasi langsung dan pengambilan data dari lapangan 

c. Menelaah teori-teori yang relevan 

 

2. Mengidentifikasi data 

Data yang sudah terkumpul melalui, angket, dan dokumentasi diidentifikasi 

untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa sesuai tujuan yang 

diinginkan. 

 

3.  Tahap Akhir Penelitian 

a. Menyajikan data dalam bentuk korelasi. 

b. Menganalisis data sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 
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G. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data Kecerdasan Emosional (EQ) dan 

Kecerdasan Spiritual (SQ) 

 Pengumpulan data kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) 

siswa dilakukan dengan cara penyebaran angket.  Adapun langkah-langkah 

yang akan dilakukan sebagai berikut. 

a. Membuat kisi-kisi angket sesuai indikator yang telah ditentukan 

b. Membuat angket berdasarkan kisi-kisi. 

c. Meminta pertimbangan kepada guru mitra yang dipandang sebagai ahli 

untuk mendapatkan kesesuaian angket dengan kisi-kisi 

d. Memperbaiki angket berdasarkan saran dari ahli. 

 

Angket kecerdasan emosional (EQ) terdiri dari 28 pertanyaan, sedangkan 

angket kecerdasan spiritual (SQ) terdiri dari 27 pertanyaan, masing-masing 

pernyataan terdiri dari 4 alternatif jawaban dengan skor yang berbeda. Skor 

yang diberikan untuk masing-masing jawaban setiap butir pernyataan yaitu 1 

sampai dengan 4. 

Skor yang diberikan untuk pernyataan Favourable (positif) adalah : 

1. Jika responden memilih alternatif jawaban “SS” (sangat setuju) diberi skor 

4. 

2. Jika responden memilih alternatif jawaban “S” (setuju) diberi skor 3. 

3. Jika responden memilih alternatif jawaban “TS” (tidak setuju) diberi skor  

4. Jika responden memilih alternatif jawaban “STS” (sangat setuju) diberi 

skor 1. 
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Sedangkan untuk pertanyaan yang negatif (unfavorabel) skor yang diberikan 

adalah : 

1. Jika responden memilih alternatif jawaban “SS” (sangat setuju) diberi skor 

1. 

2. Jika responden memilih alternatif jawaban “S” (setuju) diberi skor 2. 

3. Jika responden memilih alternatif jawaban “TS” (tidak setuju) diberi skor 

3. 

4. Jika responden memilih alternatif jawaban “STS” (sangat setuju) diberi 

skor 4. 

Tujuan dari uji coba atau try out adalah untuk menyeleksi item-item manakah 

yang valid dan reliable agar dapat digunakan dalam penelitian. Uji coba 

dilaksanakan tanggal 3 April 2014 dengan menggunakan sampel sebanyak 20 

siswa kelas X MAN 1 Kibang Budi Jaya Tulang Bawang Barat. 

Data yang telah diperoleh pada saat uji coba kemudian dianalisis untuk 

mengetahui kualitas dari alat ukur tersebut. Untuk perhitungan analisis skala 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual digunakan bantuan komputer 

dengan program SPSS versi 11.01 for windows . 

a) Analisis Validitas Instrumen 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu skala psikologi 

mampu menghasilkan data yang akurat, artinya apakah item-item yang dibuat 

telah benar-benar mengungkap faktor yang ingin diselidiki. Uji validitas skala 

kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spirirual (SQ) dihitung dengan 

menggunakan rumus Korelasi Product Moment dari Pearson.  
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Dari hasil korelasi antar skor-skor item dengan skor total, maka diperoleh 

nilai korelasi pada skala kecerdasan emosional (EQ) berkisar antara 0,013 – 

0,636. Berdasarkan taraf signifikan 0,444 maka diperoleh 3 item yang gugur 

dan 27 item yang valid dari 30 item. Sedangkan nilai korelasi pada skala 

kecerdasan spiritual (SQ) berkisar antara 0,120 – 0,730. Berdasarkan taraf 

signifikan 0,444 maka diperoleh 2 item yang gugur dan 28 item yang valid 

dari 30 item.  

b) Reabilitas Instrumen 

Reliabilitas pada skala kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual 

(SQ) dihitung dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach. Setelah  

dihitung, maka diperoleh nilai koefisien reliabilitas alpha kuisioner 

kecerdasan emosional (EQ) sebesar 0,881 dan koefisien reliabilitas alpha 

kuisioner kecerdasan spiritual (SQ) sebesar 0,895. hal ini menunjukkan 

bahwa instrumen skala kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual 

(SQ) yang ada memiliki reliabilitas yang sangat tinggi sehingga 

memungkinkan atau layak digunakan dalam penelitian. 

Yang diperoleh diimplementasikan dengan indeks reliabilitas dengan kriteria 

sebagai berikut. 

a. Antara 0.800 sampai dengan 1.000:  sangat tinggi.  

b. Antara 0.600 sampai dengan 0.800:  tinggi 

c. Antara 0.400 sampai dengan 0.600:  cukup 

d. Antara 0.200 sampai dengan 0.400:  rendah 

e. Antara 0.000 sampai dengan 0.200:  sangat rendah.  

Menurut Arikunto (2001:75) angket digolongkan pada reliabilitas sangat 

tinggi karena terletak pada interval 0.800 – 1.000.  Oleh karena itu, angket 

tersebut dapat digunakan untuk mengumpulkan data. 
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2. Teknik Pengumpulan Data Prestasi Belajar 

Prestasi belajar siswa diperoleh dari nilai mata pelajaran Pendidikan 

Jasmani yaitu nilai raport kelas 2 semester 1. 

 

H. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

1. Teknik Analisis 

Teknik analisis data yang digunakan untuk melihat hubungan antara 

kecerdasan emosional dengn prestasi belajar adalah dengan menggunakan 

korelasi product moment dari Karl Pearson.  

2. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis pertama dan kedua diuji dengan korelasi Product Moment dengan 

rumus : 

    

Keterangan : 

rxy  = Koefisien korelasi product moment 

X  = Variabel bebas 

Y  = Variabel terika 

N  = Jumlah Sampel 

Selanjutnya hipotesis ketiga diuji dengan korelasi Product Moment dengan 

rumus: 

  

   22
2
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         = Koefisien korelasi product moment 

X  = Variabel bebas 

Y  = Variabel terikat 

N  = Jumlah Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


