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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis pada penelitian ini yang dipakai ialah penelitian kuantitatif. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang dianalisis memakai data yang 

berbentuk bilangan dan dikumpukan melalui metode pengukuran dan dibuat 

dengan metode analisis statistik.1 Penelitian kuanti ini ialah sebuah 

paradigma pada penelitian yang melihat kebenaran sebagai suatu yang 

objektif, universal, bisa diverifikasi, serta tunggal. Untuk mencapai suatu 

kebenaran, maka digunakan metode yang telah ditentukan.2 Kuantitatif  

merupakan prosedur ilmiah karena telah menepati kaidah-kaidah ilmiah 

yang empiris atau konkret,sistematis, obyektif, terukur, dan rasional.3 Pada 

penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai ialah field research atau 

penelitian lapangan, peneliti terjun langsung kelapangan untuk memperoleh 

data-data yang dipakai dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Husnuzzhan Terhadap Body Image pada Mahasiswi Fakultas Ushuluddin 

dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin i”. 

 

 

 

 
1 Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian Psikologi, II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2017), 5. 
2 Purwanto, Metode Penelitian Kuantitatif: untuk Psikologi Islam dan Pendidikan 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 164. 
3 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2013), 22. 
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B. Lokasi Penelitian 

Tempat yang dijadikan dalam penelitian ini berlokasi di Fakultas 

Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin yang merupakan 

salah satu kampus di Kalimantan Selatan. Letak kampus ini di Jl. A.Yani 

Km. 4,5 Kota Banjarmasin. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek yang akan diteliti dalam penelitian ini ialah mahasiswi dari 

UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Ushuluddin dan Humaniora 

angkatan 2019, dikarenakan angkatan ini telah memasuki tahapan 

remaja akhir yaitu sekitar usia 18-21 tahun.  

2. Objek Penelitian 

Objek pada sebuah penelitian dikatakan variabel. Variabel ialah 

sesuatu yang bisa diukur karena mempunyai nilai yang beragam. 

Adapun variabel yang ada terbagi menjadi dua, yakni variabel bebas 

(independent variabel) ialah variabel yang diperkirakan mempunyai 

pengaruh kepada variabel lainnya. Kemudian variabel terikat 

(dependent variabel) ialah pengukurannya berdasarkan respon subjek 

penelitian untuk mengetahui suatu pengaruh dari variabel independen. 

Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah: 

Variabel Bebas (X)   : Husnuzzhan 

Variabel Terikat (Y)  : Body Image 
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D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan suatu wilayah generalisasi yang tersusun 

berdasar pada subjek/objek yang ditetapkan oleh peneliti dengan 

memiliki kualitas serta karakteristik tertentu, kemudian dipelajari 

sehingga dapat diambil kesimpulan setelahnya.4 Adapun populasi pada 

penelitian ini ialah semua mahasiswi aktif UIN Antasari Banjarmasin 

Fakultas Ushuluddin dan Humaniora angkatan 2019 yang jumlah total 

keseluruhan sebanyak 273 orang. 

2. Sampel  

Bagian dari populasi atau sebagian dari semua karakteristik yang 

terdapat pada populasi disebut dengan Sampel.5 Sehingga sebelum 

sampel diambil dalam suatu penelitian, peneliti diharuskan terlebih 

dahulu mengetahui seperti apa karakteristik, sifat serta ciri yang ada 

pada populasi.6 Pentingnya pemilihan sampel pada penelitian ini yang 

dapat merepresentasikan ciri-ciri serta sifat populasi karena analisisnya 

berdasarkan data sampel dan kesimpulan akan diberlakukan pada 

populasi.7 Sampel dapat dikatakan baik apabila sampel itu benar-benar 

representatif atau mewakili populasi. Cara untuk mendapatkan sampel 

 
4 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2015), 61. 
5 Azwar, Metode Penelitian, 79. 
6 Tulus Winarsono, Statistika dalam Penelitian Psikologi  & Pendidikan (Malang: UMM 

Press, 2015), 11. 
7Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2015) 62. 
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yang refresentatif menggunakan langkah yang dapat ditentukan melalui 

teknik sampling.  

Teknik yang dipakai pada penelitian ini untuk pengambilan sampel 

ialah teknik purposive sampling. Purposive sampling atau judgmental 

sampling merupakan teknik pengambilan subjek yang didasarkan 

melalui kriteria yang telah ditentukan. 8 

Pada penelitian ini batasan jumlah pengambilan sampel 

menggunakan program g*power merupakan sebuah aplikasi yang 

digunakan untuk menghitung ukuran sampel pada penelitian.9 Jadi, 

berdasarkan keseluruhan populasi 273, maka sampel yang diambil ialah 

134.10 

E. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data penelitian kuantitatif ialah data berupa angka-angka atau 

bilangan. Analisis data yang diolah pada penelitian ini memakai 

kalkulasi matematika atau statistik. Adapun data yang didapat secara 

langsung (data primer) pada penelitian ini ialah: 

a. Pengaruh  husnuzzhan terhadap body image  pada mahasiswi  

Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin 

angkatan 2019. 

 
8 Syamsunie Carsel HR, Metodologi Penelitian Kesehatan dan Pendidikan (Yogyakarta: 

Penebar Media Pustaka, 2018), 96. 
9 Wahyu Widhiarso, “Memperkenalkan Program G*Power untuk Mengkalkulasi Berapa 

Ukuran Sampel untuk Penelitian,” 2012, 1–4. 
10 Endang Mulyatiningsih, Riset Terapan Bidang Pendidikan & Teknik (Yogyakarta: UNY 

Press, 2011), 19. 
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b. Tingkat husnuzzhan pada mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan 

Humaniora UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2019. 

c. Tingkat body image pada mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan 

Humaniora UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2019. 

2. Sumber Data 

Sumber data merupakan suatu informasi terkait data yang diperoleh. 

Data yang berdasarkan pada sumber dikategorikan menjadi dua, yakni 

data primer dan data sekunder.11  

a.  Sumber data primer ialah data yang di dapat berdasar pada hasil 

kuesioner dari responden penelitian yaitu mahasiswi UIN 

Antasari Banjarmasin. 

b. Sumber data sekunder pada penelitian ini yakni sumber ilmiah 

berupa buku, artikel, website, hasil penelitian seperti jurnal, 

skripsi, serta media perantara lain yang berkaitan. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Skala Psikologi  

Skala merupakan sebuah acuan dalam hal pengumpulan  informasi 

dengan menberikan beberapa pernyataan atau pertanyaan yang nantinya 

akan diisi jawaban oleh responden penelitian. Masing-masing dari 

subjek yang telah memenuhi kriteria sampel penelitian diminta untuk  

mengisi alat ukur yang telah disediakan secara keseluruhan.12  Data yang 

 
11 Azwar, Metode Penelitian, 91. 
12 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 

2016), 93. 
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dikumpulkan pada penelitian ini menggunakan dua skala yakni, skala 

husnuzzhan  dan skala body image. Pada penelitian ini jenis skala yang 

dipakai ialah skala Likert, merupakan skala yang dipakai dalam 

pengukuran persepsi, sikap, serta pendapat dari individu atau kelompok 

mengenai fenomena sosial. Metode penyebaran skala akan dibagikan 

melalui google form oleh peneliti. 

Komponen dari skala Likert ini terdiri dari: 

a.  Sietuju (Si) 

b.  Siangat Seituju (SiS) 

c.  Tiidak Sietuju (TiS) 

d.  Saingat Tiidak Sietuju (SiTS)13 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan pencarian data yang berkaitan dengan 

apapun yang terdapat pada variabel diantaranya, surat kabar, buku, 

catatan, transkrip, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini dokumentasi 

yang dilaksanakan yaitu memeriksa data-data tertulis seperti jumlah 

mahasiswi yang ada di UIN Antasari Banjarmasin. Hal  ini dilakukan 

untuk mengetahui informasi terkait mahasiswi yang akan diteliti.14 

3. Wawancara 

Wawancara ialah percakapan yang dilangsungkan oleh peneliti 

dengan responden untuk mendapat informasi yang relevan terkait hal 

 
13 John J. Shaughnessy, Eugene B. Zechmeister, dan Jeanne S. Zechmeister, Metode 

Penelitian dalam Psikologi (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 202. 
14 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 112. 
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yang akan diteliti. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara awal guna 

mendapatkan informasi untuk studi pendahuluan.15   

G. Instrumen Penelitian 

Alat yang dipakai untuk mengakumulasi suatu data nyatanya 

diperlukan pada setiap penelitian, dan alat yang diperlukan dapat dikatakan 

sebagai instrumen penelitian. Dalam setiap data yang dikumpulkan maka 

bentuk instrumen penelitian akan berbeda-beda. Sehingga untuk penelitian 

pada bidang sosial biasanya instrumen penelitian dirangkai sendiri oleh 

peneliti, tidak terkecuali menguji validitas dan reliabilitas. Sedangkan untuk 

jumlah instrumen pada suatu penelitian bergantung pada jumlah objek 

penelitian yang sudah ditentukan untuk diteliti. Dalam penelitian ini yang 

penulis teliti ialah pengaruh husnuzzhan terhadap body image pada 

mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. 

Adapun skala yang digunakan ada dua skala yakni, skala husnuzzhan dan 

skala body image. 

Dalam suatu skala terdapat item yang dibagi menjadi dua, yakni item 

favorable dan item unfavorable. Item dikatakan memihak serta mendukung 

suatu objek sikap sebuah pernyataan disebut item favorable, sedangkan 

untuk item yang tidak memihak suatu objek sikap disebut dengan item 

unfavorable. Sistem penilaian untuk pernyataan favorable dan unfavorable 

terbagi menjadi dua, ialah sebagai berikut: 

 
15 Sutardjo A. Wiramihardja, Pengantar Psikologi Klinis (Bandung: PT. Refika Aditama, 

2012), 100. 
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TABEL 3.1 NILAI BOBOT SKOR JAWABAN 

Piernyataan Saingat 

Seituju (SiS) 

Seituju 

(Si) 

Tidaik Seituju 

(TiS) 

Sanigat Tiidak 

Seituju (SiTS) 

Favorable 4 3 2 1 

Unfavorable 1 2 3 4 

 

 

  Dalam tabel 3.1 menerangkan nilai untuk pernyataan favorable 

siangat seituju (SiS), seituju (iS), tidiak seituju (TiS), dan saingat tiidak seituju 

(SiTS) yaitu 4, 3, 2, dan 1. Kemudian  untuk pernyataan unfavorable saingat 

seituju (SiS), seituju (iS), tiidak seituju (TiS), dan saingat tiidak seituju (SiTS) 

yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dalam pengolahan item pada skala ini ialah berdasarkan 

kepada aspek-aspek yang diutarakan oleh para ahli, uraiannya dibawah ini: 

1. Skala Husnuzzhan 

 Penggunaan skala husnuzzhan ini untuk mengetahui tingkat 

husnuzzhan pada mahasiswi UIN Antasari Fakultas Ushuluddin dan 

Humaniora angkatan 2019. Semua item yang dipakai terdiri dari item 

favorable dan item unfavorable. Skala husnuzzhan disusun berdasar 

aspek-aspek yang dikemukakan oleh Rusydi, skala husnuzzhan merujuk 

pada beberapa aspek, yakni : 

a. Berprasangka baik kepada Allah SWT 

b. Berprasangka baik kepada sesama manusia 

di bawah ini tabel blue print skala husnuzzhan berdasarkan aspek 

yang dikemukakan oleh Rusydi: 
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TABEL 3.2 BLUE PRINT SKALA HUSNUZZHAN 

No Asipek Inidikator Fiav Unifav Jml. 

1 Berprasangka 

baik kepada 

Allah SWT 

Taiwakkal paida 

keitetapan-Niya 

2, 47, 

49, 50 

4, 7, 

13, 14, 

16 

26 

Meirasakan kaisih 

saiyang Alliah 

5, 11, 

12, 15, 

18, 23, 

25, 28,  

10, 22, 

30, 44 

Meirasakan 

keimaafan Aillah 

19, 31, 

39 

33, 36 

2 Berprasangka 

baik kepada 

sesama 

manusia  

Tidiak adianya 

peirilaku 

menggunjing serta 

meimata-maitai 

oriang laiin 

6, 9, 

20, 24, 

27, 37, 

48 

1, 34, 

38, 40 

24 

Tidak adanya 

perasaan benci 

kepada oirang laiin 

17, 35, 

41, 42, 

45 

3, 8, 46 

Tidiak adianya 

peirasaan iiri 

keipada oirang laiin 

32 21, 26, 

29, 43 

Jumlah Item 50 

 

 Berdasarkan tabel 3.2 diterangkan bahwa ada 2 aspek husnuzzhan 

dengan masing-masing indikator, yaitu berprasangka baik kepada Allah 

SWT mempunyai 3 indikator dengan 26 item. Selanjutnya yaitu 

berprasangka baik kepada sesama manusia mempunyai 3 indikator 

dengan 24 item. Masing-masing aspek terdiri dari item-item favorable 

dan unfavorale. Jadi, untuk semua item pada variabel husnuzzhan 

terdapat 50 item. 
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2. Skala Body Image 

 Skala body image ini digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan 

atau ketidakpuasan body image pada  mahasiswi Fakultas Ushuluddin 

dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2019. Skala body 

image pada penelitian ini memakai skala body image yang disusun oleh 

Faza Maulida yang telah dibuktikan validitas dan reliabilitasnya dengan 

nilai signifikansi 0,922.16 Skala body image disusun yang didasarkan 

pada aspek-aspek yang diutarakan oleh Thompson, yaitu : 

a. Persepsi terhadap bagian-bagian tubuh dan penampilan secara 

keseluruhan.  

b. Aspek perbandingan dengan orang lain. 

c. Aspek sosial budaya (reaksi terhadap orang lain). 17 

 Berikut ini tabel blue print skala body image berdasarkan aspek yang 

diutarakan oleh Thompson: 

TABEL 3.3 BLUE PRINT  SKALA BODY IMAGE 

No Aspek Fav  Unifav  Jml.  

1 Persiepsi terihadap 

baigian-baigian tuibuh dain 

peniampilan seicara 

keseluruihan 

17, 22, 24, 

29, 30 

1, 3, 8, 10, 15,  

23 

11 

2 Perbandingan dengan 

orang lain 

25 4, 5, 11, 12, 

26, 32 

7 

 

 

 
16 Faza Maulida, “Hubungan Antara Body Image dengan Kepercayaan Diri pada 

Mahasiswa”(Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2020), 159. 
17 Sari dan Abrori, Body Image, 15–16. 
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LANJUTAN TABEL 3.3 BLUE PRINT SKALA BODY IMAGE 

No Aspek Fav  Unfav  Jml.  

3 Sosial budaya (reaksi 

terhadap orang lain) 

- 6, 7, 14, 20, 

21, 27, 28, 33 

8 

Jumlah Item 26 

 

 Pada tabel 3.3 bahwa body image memiliki 3 aspek, diantaranya 

persepsi terhadap bagian-bagian tubuh dan penampilan secara 

keseluruhan memiliki 14 item yang terdiri dari 5 item favorable dan 9 

item unfavorable. Pada aspek perbandingan dengan orang lain memiliki 

7 item yang terdiri dari 1 item favorable dan 6 item unfavorable. 

Sedangkan pada aspek sosial budaya (reaksi terhadap orang lain) 

memiliki 9 item yang keseluruhannya terdiri dari item unfavorable. 

H. Desain Pengukuran 

Ketika sebuah instrumen penelitian dapat mengukur suatu yang 

ingin diukur serta data variabel untuk penelitian mampu diambil secara 

tepat. Maka instrumen tersebut bisa disebut baik. Terdapat dua syarat 

minimal yang harus ada pada instrumen penelitian untuk mengetahui baik 

atau tidaknya suatu instrumen, yakni validitas dan reliabilitas. 

1. Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk melihat kelayakan suatu item untuk 

mengukur apa yang ingin peneliti ukur. Untuk mengetahui validitasnya, 

maka koefisien korelasi dengan memakai rumus product moment sebagai 

berikut: 
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𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁∑𝑥𝑦 − ∑𝑥. ∑𝑦

√[(𝑁∑𝑥2 − (∑𝑥)2][(𝑁∑𝑦2 − (∑𝑦)2]
 

Keterangan: 

rxy : Koiefisien koirelasi proiduct moiment 

N : Jumilah suibjek 

X : Jumilah skior iteim 

Y : Jumilah skior toital.18 

2. Reliabilitas 

Setelah uji validitas, item-item yang sudah terbukti valid selanjutnya  

diuji reliabilitasnya. Untuk membuktikan bahwa item tersebut layak 

dipercaya dan pantas untuk dijadikan sebagai alat dalam mengumpulkan 

data maka diperlukan uji reliabilitas. Dalam sebuah penelitian, instrumen 

penelitian yang dapat digunakan dan dikatakan baik apabila item dalam 

skala dinyatakan reliabilitas, dan hasil yang didapat mampu mencerminkan 

hasil yang mendekati kemiripan ketika dilaksanakan pengukuran kembali 

terhadap objek yang sama. Karena pada penelitian ini kuesioner berbentuk 

uraian, maka rumus yang dipakai untuk uji reliabilitas instrumen ialah 

rumus Alpha. Adapun rumus yang dipakai yakni: 

𝑟𝑛 = (
𝑘

𝑘 − 1
) (𝐼 −

∑𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ) 

 

 
18 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Cet ke-15 (Jakarta: 

PT Rineka Cipta, 2014), 213. 
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Keterangan:  

Rn : Reiliabilitas inistrumen 

K : Bainyak buitir piertanyaan 

𝜎𝑏
2 : Vairians toital 

𝜎𝑡
2 : Juimlah vairian buitir.19 

Dalam penelitian ini uji validitas dan reliabilitas akan di analisis 

dengan menggunakan software komputer dengan program Statistical 

Packages for Social Sciense (SPSS) release 25.0 for windows. 

I. Hasil Uji Instrumen 

Uji instrumen dilakukan peneliti dengan menyebarkan skala 

penelitian terhadap 100 mahasiswi  UIN Antasari pada tanggal 12 Des 2021 

sampai 10 Januari 2022, setelah instrumen penelitian diserahkan kepada 

Profesional Judgement, maka selanjutnya dilakukan uji validitas. Adapun 

nama-nama profesional judgement pada tabel 3.4: 

TABEL 3.4 NAMA-NAMA PROFESIONAL JUDGEMENT 

No Profesional Judgement Pekerjaan Latar Belakang 

Pendidikan 

1. Dr. Taufik Hidayat, M.Kes., 

Psikolog 

Dosen Klinis 

2. Dra. Mulyani, M.Ag Dosen Agama  

3. Dra. Hj. Siti Faridah, M. Ag  Dosen  Agama  

 
19 Suharsimi Arikunto, 239. 



75 
 

 
 

 

Ketika ingin menguji instrumen penelitian, maka diperlukan uji 

validitas untuk mengetahui seberapa valid dan sahihnya instrumen 

penelitian tersebut. Hasil uji validitas bisa dilihat dari nilai r tabel dan r 

hitung, dimana nilai r tabel bisa dilihat dari nilai degree of freedom (df), 

yaitu df = n-2. Item dikatakan valid apabila nilai r hitung ≥ r tabel dan item 

dikatakan tidak valid apabila nilai r hitung < r tabel.20 Hasil r tabel pada 

penelitian ini ialah 0,165 dengan taraf signifikansi 5%. Rumus yang dipakai 

dalam uji validitas ialah rumus korelasi product moment yang sudah 

terprogram dalam sofware SPSS 25.0 for windows. Didapatkan hasil 

perhitungan validitas sebanyak 29 item yang valid untuk skala husnuzzhan. 

TABEL 3.5 BLUE PRINT SKALA HUSNUZZHAN SESUDAH UJI COBA 

Aspek Indikator Pernyataan Jml. 

Fav Unfav  

Berprasangka 

baik kepada 

Allah  

Tawakkal pada 

ketetapan-Nya 

47, 49, 

50 

4, 13 5 

Merasakan kasih 

sayang Allah 

5, 11, 12, 

18, 23 

10 6 

Merasakan 

kemaafan Allah 

19, 31, 

39 

 3 

Berprasangka 

baik kepada 

sesama 

manusia 

Tidak adanya 

perilaku 

menggunjing serta 

memata-matai 

orang lain 

6, 9, 20, 

24, 27, 

37, 48 

1, 38, 40 10 

 Tidak adanya 

perasaan benci 

kepada orang lain 

17, 45 3, 46 4 

 

 
20 Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, Metode Riset Penelitian Kuantitatif 

Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen (Yogyakarta: Deepublish, 

2020), 64. 
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LANJUTAN TABEL 3.5 BLUE PRINT SKALA HUSNUZZHAN 

SESUDAH UJI COBA 

Aspek Indikator Pernyataan Jml. 

Fav Unfav 

 Tidak adanya 

perasaan iri kepada 

orang lain 

 21 1 

 29 

 

Berdasar pada tabel 3.5 dapat diketahui bahwa item yang sudah 

dilakukan uji coba. Diketahui hasil uji validitasnya terdapat 21 item yang 

dinyatakan gugur, yaitu item no 2, 7, 8, 14, 15, 16, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 

32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44. Oleh karena itu, dari keseluruhan 50 item 

yang sudah dipaparkan pada tabel 3.2, maka sisa item yang bisa dipakai 

menjadi skala penelitian adalah 29 item. 

J. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Berdasar dari hasil mengumpulkan data melalui teknik skala 

psikologi yakni skala husnuzzhan, skala body image, dokumentasi, 

wawancara dan observasi. Data akan diolah dengan beberapa tahap, 

yakni: 
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a. Pemeriksaan data (Editing ) 

Pada tahap editing ada beberapa hal yang harus  

diperhatikan, seperti lengkapnya pengisian skala penelitian, jelasnya 

arti dari jawaban, sesuai atau tidaknya jawaban yang satu dengan 

yang lainnya, kemudahan dalam membaca, jawaban dan 

keseragaman kesatuan data yang berhubungan. Pemeriksaan ini 

artinya melihat kembali data yang ada, dan tujuan dari pemeriksaan 

data ialah untuk memastikan apakah data-data yang ada sudah cukup 

baik dan siap untuk dipakai ke tahapan selanjutnya. 

c. Koding 

Tahapan dimana peneliti mengklasifikasi jawaban dari 

responden disebut dengan koding. Dalam hal mengklasifikasi 

jawaban tersebut, maka peneliti mengolahnya pada kelompok-

kelompok tertentu untuk kemudahan pada tahap skoring. 

d. Skoring  

Nilai yang diberikan pada masing-masing jawaban 

responden sesuai dengan yang telah ditentukan dari alternatif 

jawaban skala yang dipakai. 

e. Tabulasi  

Sesudah pemberian skor, maka tabel yang dibuat diisi 

dengan data skor, hal ini dilakukan untuk kemudahan dalam 

menganalisis yang biasanya dikatakan sebagai tahap tabulasi. 
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f. Interpretasi Data 

Interpretasi data dilakukan untuk menemukan makna dari 

data yang telah terkumpul dan untuk menjawab pertanyaan peneliti. 

2. Analisis Data 

Data yang sudah dikumpulkan dari hasil penelitian merupakan data 

yang sifatnya masih mentah sehingga data tersebut harus diolah terlebih 

dahulu, yaitu dilakukan analisis data secara deskriptif, analisis data 

dipakai untuk mendeskripsikan data penelitian secara apa adanya. Pada 

suatu rumusan masalah yang tersaji dalam bentuk hipotesis, maka 

diperlukan analisis data untuk menjawabnya. Dan untuk menguji apakah 

hipotesis tersebut diterima atau ditolak maka dilaksanakan juga analisis 

data.21 

Pada penelitian ini, data yang telah didapatkan akan dibuat 

menggunakan metode analisis data dengan memakai bantuan yang telah 

diprogram yaitu IBM SPSS Statistic 25.0 kemudian teknik analisis 

statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini 

ialah: 

a. Uji Normalitas, memiliki tujuan untuk mengetahui apakah data 

yang didapat berdistribusi normal atau tidak.22 Dasar diambilnya 

ketentuan ketika nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 

maka distribusi dikatakan normal.23 

 
21 Endang Mulyatiningsih, Riset Terapan Bidang Pendidikan & Teknik, 38. 
22 Nuryadi dan dkk, Dasar-Dasar Statistik Penelitian (Yogyakarta: Sibuku Media, 2017), 

80. 
23 Nuryadi dan dkk, 87. 
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b. Uji Linieritas, merupakan uji yang dipakai untuk menguji apakah 

variabel bebas (X) mempunyai hubungan linier atau tidak 

terhadap variabel terikat (Y).24 Dasar diambilnya ketentuan 

ketika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (P < 0,05) maka 

kedua variabel memiliki hubungan yang linier. 

c. Regresi linier sederhana, ialah teknik yang dipakai dan bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Kata “sederhana” dalam penelitian diartikan sebagai  

analisis yang hanya dilakukan antara dua variabel, yaitu variabel 

bebas dan variabel terikat. Sedang kata “linier” mempunyai arti 

bahwa dua variabel yang dianalisis menunjukkan hubungan 

linier.25 Pedoman ketentuan keputusan ketika nilai signifikansi 

lebih kecil dari 0,05 (P < 0,05) maka variabel bebas (X) 

berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).26 

d. Analisis Kategorisasi, ialah uji analisis dengan 

mengkelompokkan hasil data ke dalam posisi jenjang berdasar 

pada atribut yang diukur. Adapun jenjang yang ditetapkan terdiri 

dari kategori sangat rendah, rendah, serta tinggi, sangat tinggi.  

  

 
24 Miksan Ansori, Panduan Analisis Manual Penelitian Kuantitatif (Ngawi: STIT 

Muhammadiyah Ngawi, 2015), 20. 
25 Nuryadi dan dkk, Dasar-Dasar Statistik Penelitian, 133. 
26 Suiyono, Anialisis Regiresi unituk Pienelitian (Yoigyakarta: Deeipublish, 20i18), 65. 
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K. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Pendahuluan 

a. Observasi awal dilakukan oleh peneliti pada lokasi penelitian serta 

melakukan proses wawancara kepada mahasiswi Fakultas 

Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. 

b. Menetapkan variabel, rumusan masalah, yang bertujuan untuk 

dimuat ke dalam proposal penelitian. 

c. Berkonsultasi kepada dosen pembimbing terkait proposal penelitian. 

d. Melaksanakan seminar desain operasional penelitian 

2. Tahap Persiapan  

a. Proposal yang sudah diseminarkan selanjutnya dikonsultasikan 

kembali untuk perbaikan penelitian. 

b. Menetapkan indikator untuk membuat instrumen penelitian. 

3. Tahap Pelaksanaan  

a. Melakukan try out, menguji skala dengan menyebarkan kepada 

responden yang memiliki karakteristik sama atau mirip dengan 

responden penelitian. 

b. Melakukan uji instrumen (try out) untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitas skala penelitian. 

c. Menyusun ulang item yang valid dan item yang gugur. 

d. Menyebarkan skala penelitian pada responden yang sudah 

ditetapkan. 
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e. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menginterpretasikan 

data dengan menggunakan software SPSS 25.0 for Windows. 

4. Tahap Analisis dan Penyusunan Laporan 

a. Menganalisis data menggunakan uji asumsi dasar dan uji hipotesis, 

uji linieritas, uji sumbangan efektif. 

b. Menyusun hasil penelitian kemudian dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing. 

c. Mengumpulkan hasil penelitian yang telah tersusun secara 

sistematis. 

d. Menerima persetujuan keabsahan skripsi dari dosen pembimbing 

e. Naskah skripsi siap diajukan dan dipertahankan pada saat 

munaqasah skripsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




