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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Beakang Masalah 

 Kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM)  menjadi  salah  satu  faktor  penting 

dalam  mempengaruhi  keberhasilan  suatu  lembaga  untuk  mewujudkan  visi  

dan misinya. Adanya semangat dalam bekerja, dan rasa nyaman dalam bekerja, 

sebagai salah satu indikator penting dalam menciptakan kulaitas sumber daya 

manusia yang baik. Rasa semangat yang tinggi dan nyaman dalam bekerja ini 

dibangun pula oleh rasa ikhlas dalam bekerja dan bekerja dengan hati. 

 Namun kenyataannya tidak semua lembaga maupun perusahaan tidak 

memperhatikan hal itu. Rasa semangat yang kurang, dan tidak nyamnnya dalam 

bekerja dan lainnya yang tentunya akan mempengaruhi produktifitas pegawai. 

Tak hanya bagi pegawai, hal ini pun dapat mengurangi produktifitas perusahaan 

atau lembga itu sendiri.  

 Sesuai dengan kondisi yang telah diberitakan oleh detik.com Senin 

(05/11/18), di Semarang, massa buruh mendatangi kantor Bupati Semarang.
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Mereka menolak PP 78/2015 tentang pengupahan dan menuntut UMK sebesar Rp 

2,498.715. Sebelum mendatangi Kantor Bupati Semarang di Jalan Diponegoro No 

14 ```Ungaran, massa buruh yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pekerja 

Ungaran (Gempur) Kabupaten Semarang ini terlebih dahulu berkumpul di 

kompleks Stadion Pandanaran, Wujil, Senin (5/11/2018). Kemudian mereka 

melanjutkan berjalan kaki menuju kantor DPRD Kabupaten Semarang untuk 

menyampaikan tuntutannya. Setelah berorasi, massa buruh kemudian melanjutkan 

menuju Kantor Dinas Tenaga Kerja di Jalan Pemuda, Ungaran. Kemudian, sekitar 

pukul 14.30 WIB, tiba di kantor Bupati Semarang. 

 Massa buruh juga membawa spanduk bertuliskan "SPN Kab Semarang Tolak 

PP 78, Upaya memiskinkan buruh secara sistematis oleh negara, Berikan upah 

layak untuk buruh sebesar Rp2.498.715. Kemudian juga membawa spanduk yang 

menuntut, pertama menuntut upah layak sebesar Rp2,5 juta adalah hak kami 

untuk sejahtera. Kedua, tolak PP 78/2015 Tetapkan UMK Kabupaten Semarang 

2019 sesuai KHL 2018 ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi.  

  "Pak Bupati, tolong temui kami," tegas salah satu massa buruh saat 

berorasi di halaman kantor Bupati Semarang di Jalan Diponegoro, Ungaran, Senin 

(5/11/2018). 

  Melihat dari berita yang telah dijelaskan diatas, faktor yang menjadi 

timbulnya demo yang merusak ini\ karena produktifitasnya yang rendah. Selain 

mereka tidak nyaman, mereka pun kurang mendapatkan arahan sehingga hal 

tersebut bisa terjadi. Maka untuk mencegah hal itu dapat terjadi maka 
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diperlukannya suatu upaya, salah satunya yaitu Bimbingan. Kata Bimbingan 

merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu “guidance” yang artinya bantuan 

atau tuntutan. Prof. DR. Syamsu Yusuf (2017:33) berpendapat bahwa : 

 Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu atau peserta didik 

secara berkesinambungan dalam semua fase perkembangan (anak, remaja dan 

dewasa), agar dapat mengaktualisasikan potensi dirinya  (inteletual, emosional, 

sosial, dan moral-spiritual) secara optimal, sehingga menjadi seorang pribadi yang 

produktif dan kontributif atau bermakna dalam kehidupannya, baik secara 

personal maupun social.      

 Sedangkan menurut Crow bimbingan diartikan bantuan yang diberikan oleh 

seseorang,baik seorang pria maupun wanita, yang memiliki pribadi yang baik dari 

pendidikan yang memadai kepada seorang individu dari setiap individu dari setiap 

usia untuk menolongnya mengemudikan kegiatan-kegiatan hidupnya, 

mengembangkan arah pandangan, membuat pilihan, dan memikul bebannya 

sendiri (Chodijah, 2016:13). 

 Bimbingan sifatnya hanya merupakan bantuan, hal ini sudah diketahui dari 

pengertian dan definisinya. Individu yang dimaksud di sini adalah orang yang 

dibimbing, baik perorangan maupun kelompok. Bimbingan tidak memandang 

apapun sehingga setiap individu berhak mendapatkan bimbingan. 

 Bimbingan diperlukan bagi setiap individu, termasuk pegawai, karena seperti 

yang kita ketahui pegawai-pegawai khususnya mereka yang bekerja dengan penuh 

target dan sangat keras. Mereka kekurangan pemahaman mengenai arti bekerja 



4 
 

 
 

dan seperti apa berkerja yang baik, sehingga mereka hanya berfikir dapt 

menempuh target dan mendapat upah tidak berfikir hal lainnya yang dapat 

didapatkan dari pekerjaannya. 

 Selain itu bimbingan pun diperlukan khususnya untuk pegawai wanita karena 

banyak sekali pegawai wanita yang berpakaian dalam bekerjanya tidak sesuai 

dengan syariat Islam. Berpakaian ketat, yang tidak menunjukkan seorang 

muslimah. Hal itu menjadi salah satu tuntutan bagi mereka, namun kini sudah 

terdapat beberapa perusahaan yang memberikan kebebasan bahkan sampai 

menganjurkan pegawai wanita untuk berpakaian sesuai syariat Islam dan salah 

satunya adalah PT. Suho Gramindo. Adanya kebijakan ini senantiasa 

memnumbuhkan kesadaran akan salah satu kewajiban dalam agama Islam yaitu 

menutup aurat. 

Bimbingan kepada Pegawai ini telah diadakan di PT. Suho Gramindo sudah 

cukup lama. Kegiatan Bimbingan kepada Pegawai ini lebih dikhususkan yakni 

melalui program mentoring. Program mentoring ini dikelola oleh Bagian HCD 

(Human Capital Development) atau yang biasa dikenal dengan HRD. Namun 

terdapat Divisi khusus yang mengelolanya merupakan bagian dari HC yaitu Divisi 

Bimbingan Rohani dan Mental. 

Menurut Smith dalam Aiman Ghalib (2011:5) mentoring adalah suatu proses 

interaksi antara mentor (individu yang lebih berpengalaman) dengan mentee 

(peserta mentoring)  untuk  membantu  mengembangkan  beberapa  hal  yang 

diantaranya  adalah  pengembangan  diri,  pengetahuan  dan  memperbesar 

jaringan, serta pencapaian prestasi dan karir. 
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Sesuai pengertian diatas, Bimbingan melalui mentoring yang diadakan di PT 

Suho Gramindo pun berbentuk kelompok kecil. Bimbingan melalui program 

mentoring ini bertujuan untuk menjadikan seluruh pegawai menjadi pribadi yang 

menjaga akhlak, Iman, serta Ibadahnya. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan 

spiritualitas dan keyakinan pegawai itu sendiri.  

Secara bahasa spiritual berasal dari kata spirit atau spiritus yang mengandung 

pengertian nafs, udara, angin, semangat, kehidupan,  pengaruh, antusiasme, atau 

nyawa yang menyebabkan hidupnya seseorang. Dari uraian diatas, kata spirit ini 

jelas mengandung makna kiasan yaitu semangat atau sikap yang mendasari 

sebuha tindakan, karena sebuah tindakan manusia banyak sekali yang 

mendasarinya, sedangkan spirit adalah dapat menjadi salah satunya. Secara istilah 

pengertian spiritul dan spiritualitas sangat luas dan beragam tergantung dalam 

konteks dan kajiannya. Menurut Achiryani S.Ahmad (Arifin,2015:10-11),  

spiritualitas adalah: 

a. Keyakinan dalam hubungannya dengan Yang Maha Kuasa dan Maha 

Pencipta 

b. Sumber kekuatan vital yang memotivas, mempengaruhi gaya hidup, perilaku, 

hubungan seseorang dengan yang lainnya, atau 

c. Kumpulan dimensi nilai-nilai yang dapat mempengaruhi sikap dan interaksi 

seseorang dengan dunia sekitarnya.   

 Aspek spiritual ini merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia tanpa 

terkecuali apakah ia seseorang yang beragama atau seorang yang sekuler 

sekalipun. Organisasi kesehatan dunia (who) pada tahun 1984 telah menyatakan 
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bahwa seseorang dikatakan sehat jika aspek fisiki, psikologis, sosial dan 

spiritualinya (agama) sehat. Orang yang mengalami kekosongan spiritual, 

keruhanian dan rasa keagamaan akan berdampak negatif pada psikososialnya 

(Hawari,1997:13). 

 Berdasarakan paparan diatas, peneliti mencoba mencari hubungan ada 

tidaknya pengaruh antara Peningkatan Spiritualitas dengan Bimbingan melalui 

Mentoring Agama serta tingkat signifikansi antara kedua variable tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas apakah program Bimbingan 

Keagamaan melalui mentoring di PT. Suhoh Gramindo mempengaruhi 

peningkatan spiritualitas pegawainya. Adapun rincian pertanyaan penelitian 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana bimbingan keagamaan melalui mentoring kepada pegawai di PT. 

Suho Gramindo? 

2. Bagaimana spiritualitas pegawai di PT. Suho Gramindo?  

3. Bagaimana pengaruh Bimbingan melalui mentoring agama terhadap 

peningkatan spiritualitas pegawai di PT Suho Gramindo? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah program Bimbingan 

melalui Mentoring Agama mempengaruhi Peningkatan Spiritulitas Pegawai. 

Selain itu untuk menjawab rumusan masalah di atas : 

1. Untuk mengetahui proses bimbingan melalui mentoring agama kepada 

pegawai di PT. Suho Gramindo 
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2. Untuk mengetahui spiritualitas pegawai di PT. Suho Gramindo 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh bimbingan melalui mentoring 

agama terhadap peningkatan spiritualitas pegawai di PT. Suho Gramindo. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan di 

bidang bimbingan dan konseling, khususnya bagi Pengembangan Bimbingan 

untuk Peningkatan Spiritulitas Pegawai. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi acuan bagi peneliti lain yang berminat meneliti permasalahan yang terkait 

dengan penelitian ini. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak perusahaan, pementor, 

pegawai, maupun peneliti itu sendiri. Bagi perusahaan dapat tetap mempertahakan 

program mentoring bagi pegawai, Bagi pementor sebagai bahan masukan metode 

yang tepat dalam proses mentoring. Bagi pegawai dapat mengikuti mentoring 

dengan sebaik-baik sehingga dapat meningkatkan spiritualitas dan ilmu 

keagamaan. Serta bagi peneliti, dapat menambah pengalaman dan keterampilan 

mengenai pengaruh Bimbingan melalui Mentoring Agama terhadap Peningkatan 

Spiritualitas Pegawai. 
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E. Kerangka Pemikiran 

1. Penelitian Sebelumnya 

Bagaian ini menguraikan pemikiran penelitian ini yang didasari pada hasil 

penelitian yang dilakukan sebelumnya. Mengenai penelitian sebelumnya ini dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Agustina, 2012. Pengaruh Mentoring Keagamaan Terhadap Perubahan 

Karakter Siswa Di SMAT Krida Nusantara. 

Berdasarkan penelitian ini bahwa SMAT Krida Nusantara adalah lembaga 

yang menyadari pentingnya kegiatan mentoring sehingga proses kegiatan 

mentoring ini diadakan satu inggu tiga kali dengan harapan dapat terbentuk 

perubahan karakter yang baik. Dengan kegiatan mentoring ini diharapkan 

dapat memupuk rasa keberagamaan siswa dan dapat memupuk karakter 

yang baik. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa nilai mentoring ini 

adalah 3,675 yang termasuk kualifikasi yang tinggi, sedangkan untuk nilai 

perubahan karakter adalah 3,53 dan termasuk kedala kualifikasi nilai yang 

tinggi pula. Dan untuk pengaruh mentoring keagamaan terhadap perubahan 

karakter siswa SMAT Krida Nusantara yaitu sebasar 9% sedangkan 91% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti teman sebaya, lingkungan 

keluarga. 

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada sasaran (konseli) sehingga 

terdapat perbedaan pula pada proses mentoring serta unsur-unsur dalan 

mentoring yaitu materi, metode, dan media yang digunakan. 
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b. Rani Rusdini.2010. Peran Pelaksanaan Mentoring dalam Pengembangan 

Konsep Diri Remaja pada Lembaga Karisma ITB. Jurusan Bimbingan dan 

Konseling Islam.  

Berdasarkan penelitian ini bahwa mentoring memberikan peranan yang 

positif dalam pengembangan konsep diri remaja. Dengan adanya mentoring, 

keadaan remaja mengalami perubahan yang baik dari segi pola pikir, dan 

pola perilaku sesuai dengan konsep diri masing-masing yang secra garis 

besar remaja mempunyai konsep diri yang positif yang sesuai dengan posisi 

dan jati diri remaja muslim dengan fitrah yang baik, seperti; peka terhadap 

lingkungan, selalu membantu sesama,berpenam[pilan sesuai dengan syariat 

Islam, menghidupkan amalan sunah tanpa menghilangkan yang wajib, dan 

sudah mulai berkontribusi untuk berdakwah serta berperan aktif sebagai 

mana mesti remaja muslim untuk kemajuan masa depan Islam.  

Perbedaan dengan penelitian ini, terletak pada sasaran (konseli) sehingga 

terdapat perbedaan pula dalam proses mentoring seperti materi, metode, dan 

media yang digunakan.  

c. Nur Aisyah Jamil. 2014. Bimbingan Melalui Tadabur Al-Qur’an Dalam 

Meningkatkan Spiritualitas Remaja (Penelitian di Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak LPKA Kelas II Bandung). 

Berdasarkan penelitian disebutkan bahwa Tadabur Al-Qur’an ini terdapat 

pengaruhnya dalam meningkatakan spiritualitas remaja. Untuk mengukur 

peningkatan spiritualitas, penelitian ini menggunakan Teori Perkembangan 

Spiritual  menurut James Fowler yang menyatakan bahwa kebutuhan 
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kognitif dan emositidak dipisahkan dari perkembangan Spiritual. Dan hasil 

penelitian ini menyebutkan bahwa besar pengaruh dari nilai koefisien 

determinasinya sebesar 60,9% adanya pengaruh positif terhadap Bimbingan 

melalui tadabur alam ini. 

2. Kerangka Teoritis 

Agama  tampaknya  memang  tak  dapat  dipisahkan  dari  kehidupan  

manusia. Pengingkaran  manusia  terhadap  agama ini tak dapat terjadi tanpa 

adanya faktor tertentu yang bisa disebabkan oleh kepribadian itu sendiri maupun 

oleh lingkungan sekitarnya. Namun untuk  menutupi sekali rasa keberagaman 

tampaknya sulit dilakukan oleh manusia. Manusia  ternyata  memiliki  unsur  

batin  yang  cenderung mendorongnya  untuk  tunduk  kapada  Zat  yang  gaib.  

Ketundukan  ini  merupakan bagian  dari  faktor  intern  manusia  yang  dalam  

psikologi  kepribadian  dinamakan pribadi  atau hati  nurani. 

Agama  sebagai  fitrah  manusia  telah  diinformasikan  oleh  Al- Qur’an  Q.S  Ar-

Rum ayat 30, 

يِن َحِنيفًا ۚ ِفْطَرَت  ِلَك فَأَقِْم َوْجَهَك ِللد ِ ِ ۚ ذََٰ ِ الهتِي فََطَر النهاَس َعلَْيَها ۚ ََل تَْبِديَل ِلَخْلِق َّللاه َّللاه

ِكنه أَْكثََر النهاِس ََل َيْعلَُمونَ  يُن اْلقَي ُِم َولََٰ  الد ِ

 

Artinya : 

Maka  hadapkanlah  wajahmu  dengan  lurus  kepada  agama  (Islam);  (sesuai) 

fitrah  Allah  disebabkan  Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. 

Tidak  ada  perubahan  pada  ciptaan  Allah.  (Itulah)  agama  yang lurus; tetapi 

kebanyakan manusia tidak mengetahui (Kemenag, 2011:205). 
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Secara  fitrah,  manusia  tidak  dapat  lepas  dari  keberagamaan  dan  dalam 

perkembangan  lebih  lanjut  sangat  bergantung  pada  usaha  pendidikan  dan  

bimbingan. Pengertian Bimbingan menurut para ahli antara lain: 

 Menurut Sofyan  S. Willis  (2004: 13), pengertian  bimbingan  adalah sebagai  

berikut. 

1. Bimbingan  adalah  proses  bantuan  terhadap  individu  yang 

membutuhkannya. Bantuan  tersebut  diberikan  secara  bertujuan,  berencana,  

dan  sistematis  tanpa paksaan  melainkan  atas  kesadaran  individu  tersebut,  

sehubungan  dengan masalahnya. 

2.   Bimbingan  diberikan  kepada  individu  agar  ia  dapat  memahami  dirinya, 

mengarahkan  diri,  dan kemudian  meralisasikan  dirinya  dalam  kehidupan  

nyata. 

3.    Bimbingan  diberikan  kepada  individu  untuk  membantunya  agar  tercapai 

penyesuaian  diri  yang  baik  (well  adjustment)  terhadap  diri  dan  

lingkungan  di rumah,  sekolah,  dan di masyarakat. 

Satria  Hadi  Lubis   (2010:  16)  mendefinisikan kata mentoring  adalah  kata  

yang  berasal  dari  bahasa  Arab  yaitu Halaqah (lingkaran)  atau usrah, sebuah  

istilah  yang  ada  hubungannya  dengan dunia pendidikan, khususnya pendidikan 

atau pengajaran Islam (tarbiyah Islamiyah).  Istilah  mentoring  (halaqah)  

biasanya  digunakan  untuk menggambarkan  sekelompok  kecil  muslim  yang  

secara  rutin  mengkaji ajaran  Islam.  Beberapa kalangan menyebutkan, 

halaqah/usrah disebut juga mentoring, ta’lim, pengajian kelompok. 
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Mentoring  bertujuan  untuk  mengumpulkan  data  atau  keterangan  

mengenai pelaksanaan  suatu  kegiaitan  baik  proses,  teknik,  materi,  ataupun  

mengenai pelaksanaan  suatu  tugas  itu  sendiri  agar  pelaksanaannya  mampu  

memperbaiki  dan melancarkan  kegiatan- kegiatan  tersebut.  

 

Jika dilihat dari fokus yang dilakukan oleh PT. Suho Gramindo, tidak hanya 

berfokus pada kualitas dan konsumen saja, namun berfokus pula pada 

pegawainya. Berfokus kepada pegawai, PT. Suho Gramindo mengembangkan 

nilai kompetensi pada pegawaidalam hal keterampilan, pengetahuan dan perilaku 

sehingga terbentuk karyawan yang Kuat Aqidahnya, Kuat Ruhiyahnya dan Kuat 

Jasadnya (www.rabbani.co.id). Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa 

program mentoring ini adalah untuk menjadikan diri setiap pegawai yang kuat 

akan Ruhaniyahnya yang tentu sangat berkitan erat dengan spiritualitas. 

Kata spiritualitas berasal dari bahasa inggris yaitu spirituality, kata dasarnya 

spirit yang berarti roh, jiwa, semangat. Kata spirit sendiri berasal dari kata latin 

spiritus yang berarti. luas atau dalam (beath), keteguhan hati atau keyakinan 

(courage). energy atau semangat (vigor), dan kehidupan. Kata sifat spiritual bersal 

dari kata latin spiritualis yang berarti of the spiril kerohanian. Dalam kamus 

psikologi spiritual yaitu 1) berkaitan dengan roh, semangat atau jiwa: 2) religious 

yang behubungan dengan agama, keimanan, kesalehan: 3) bersifat mental, sebagai 

lawan dari material, fisikal, atau jasmaniah (Kartini Kartono, 1989: 480) 

Spiritualitas merupakan kehidupan rohani (spiritual) dan perwujudannya 

dalam cara berfikir, perasaannya, berdoa serta berkarya. William Irwin Thomson 

pun menyebutkan bahwa spiritualitas bukanlah agama, namun spiritualitas tidak 

http://www.rabbani.co.id/
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dilepaskan dari nilai-nilai kegamaan yang berarti adanya keterkaitan antara agama 

dan spiritualitas. 

Spiritual pada diri manusia ini bisa turun bisa saja naik. Untuk dapat 

meningkatakan spiritualitas menjadi lebih baik tentunya perlulah diketahui 

Indikator Spiritual. Berikut ini adalah Indikator Spiritual yang dikemukakan oleh 

(Fethullah Gulen,2012:30)  yaitu: 

a. Mempunyai iman yang sempurna, Al-Quran menyatakan bahwa beriman 

kepada Allah SWT adalah tujuan utama dari penciptaan manusia dengan segala 

Ma’rifat, mahabbah, kerinduan, dan berbagai sifat rohaniyah yang dimiliki oleh 

makhluk Allah SWT. 

b. Memiliki cinta membara, merupakan obat yang serbaguna, demi mewujudkan 

sebuah kebangkitan baru. 

c. Menyikapi ilmu dengan penuh pertimbangan, logika dan perasaan. Sikap 

seperti inilah yang menjadi kunci jawaban atas kecenderungan manusia yang 

terkadang terjebak dalam asumsi-asumsi yang “gelap”. 

d. Kembali menghadap pandangan ke arah alam semesta, umat manusia dan 

kehidupan, untuk kemudian memisahkan nyang benar, dan  yang salah secermat 

mungkin. 

e. Memiliki kebebasan berfikir dan selalu menjadikan kebebasan berfikir sebagai 

salah satu dasar utama tindakannya. Dalam hal ini harus tetap mengikuti 

peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah dalam 

Al-Quran dan Hadist nya. Kebebasan dan kesadaran manusia mengantarkan pada 

cita-cita yang baik. 
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f.  Mampu mengedepankan musyawarah serta ruh dala kebersamaan. 

g. Pola pikir matematis. Dengan memiliki pola pikir matematis ini kita akan 

mengetahui fakta antara keterkaitan manusia dengan segala yang ada.  

Dari pemaparan diatas mengenai Indikator Spiritual menurut Muhammad 

Fethullah Gulen maka Kerangka Pemikiran penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

(Sumber : Hasil Olah Peneliti, November 2018) 
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3. Metode 
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F. Hipotesis 

Hipotesis adalah “pernyataan dugaan (conjectucal) tentang hubungan antara 

dua variabel atau lebih” (Silalahi, 2012:160). Adapaun hipotesis penelitian ini 

adalah : 

H1 : Ada pengaruh yang signifikan antara bimbingan melalui mentor agama 

dengan peningkatan spiritualitas pegawai 

H0 : Tidak terdapat pengaruh antara bimbingan melalui mentor  agama dengan 

peningkatan spiritualitas pegawai. 

 

G. Langkah-Langkah Penelitian 

1.    Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di PT. Suho Gramindo Kec. Cileunyi Kab. Bandung. 

Alasan peneliti mengambil lokasi ditempat ini karena terdapat data-data yang 

diperlukan dalam proses penelitian mengenai judul tersebut. 

2.    Paradigma dan Pendekatan 

Paradigma penelitian adalah pola pikir yang menujukan hubungan antara 

variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah 

rumusan masalah yang perlu di jawab melalui penelitian, teori yang digunakan 

untuk merumuskan hipotesis dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. 

Paradigma dalam penelitian ini termasuk pada paradigma sederhana, yakni terdiri 

atas satu variabel independen dan dependen (Sugiyono, 2016: 42). Hal ini dapat 

digambarkan seperti gambar berikut: 
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Gambar 1.2 Paradigma Sederhana 

       X : Bimbingan  

       Y : Spiritualitas 

 

3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif 

yakni cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang 

berdasarkan fakt-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan 

diinterpretasikan, bentuknya bisa berupa survei atau studi perkembangan 

(Siregar,2015:8).  

Peneliti menuturkan dan menafsirkan data yang ada, seperti situasi yang ada 

di PT. Suho Gramindo, karakteristik pegawai, pelaksanaan Bimbingan melalui 

mentoring agama, Pengaruhnya terhadap peningkatan Spiritualitas Pegawai. 

 

4. Jenis Data dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitina ini adalah data kuantitatif yaitu data 

berupa angka, dilihat dari bentuknya data kuantitatif dapat diolah atau dinalisis 

dengan menggunakan teknik perhitungan statistik (Siregar,2015:17). Penelitian ini 

menggunakan data kuantitatif karena menghasilkan data numerikal dengan 

nilainya berupa angka nyata serta kalkulasi aritmatik dari digeneralisir dan 

x y 
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diterapkan pada objek kajian yang sama tentang pengaruh Bimbingan Melalui 

Mentoring Agama Terhadap Peningkatan Spiritualitas Pegawai di PT. Suho 

Gramindo Cileunyi. 

b. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kuisioner, hasil wawancara, 

mapun hasil observasi dari penelitian yang dilakukan. Data itu didapat dari 

sasaran penelitian dalam hal ini adalah Pegawai yang mengikuti Bimbingan 

melalui Mentoring Agama. 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian didapat dari sumber-sumber lain yang 

menunjang pengumpulan data mengenai pokok-pokok bahasan yang diperoleh 

dari buku, makalah, skripsi, jurnal ilmiah. Selain itu kepada pihak perusaan dan 

pementor, dalam proses pelaksaan Bimbingan melalui mentoring agama ini.  

 

5. Populasi dan Sampel 

a.    Populasi 

Dalam metode penelitian, kata populasi amat populer dipakai untuk 

menyebutkan serumpun atau sekolompok objek yang menjadi sasaran penelitian. 

Populasi penelitian merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian 

yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, 

peristiwa, sikap hidup, dan sebagaimnya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi 
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sumber data penelitian (Bungin,2006:99). Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh pegawai wanita di PT. Suho Gramindo. 

Populasi  awal  dalam  penelitian  ini  adalah  pegwai PT Suho Gramindo 

yang berjumlah 1250 orang. Melihat dari jumlah populasi yang sangatlah banyak, 

peneliti memilih untuk mengambil populasi dari pegawai perempuan bagian 

pabrik, hal ini dikarenakan program mentoring ini dipisahkan antar pegawai 

perempuan dan pegawai laki-laki. Akhirnya peneliti memilih untuk mengambil 

populasi adalah pegawai perempuan saja yang berjumlah 950 orang. 

b.   Sampel 

Sampel adalah bagaian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajarisemua yang ada pada populasi misalnya karena keterbatasana dana, 

tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dalam 

populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil harus benar-benar Dalam 

penarikan sampel itu harus betul-betul representatif (mewakili) 

(Sugiyono,2016:91). 

Melihat  banyaknya  populasi  dalam  penelitian,  peneliti  memutuskan  

untuk menggunakan sampel non-probability dengan menggunakan teknik 

purposive sampling yaitu  pengambilan  sampel secara sengaja sesuai dengan 

persyaratan  sampel  yang  diperlukan. Dengan demikian,  karakteristik sampel 

yang dibutuhkan  oleh peneliti  diantaranya: 

1. Sampel  pegawai.  Sampel  ini  didasarkan  pada pegawai..  Dan  yang  menjadi  

sasaran  peneliti  adalah pegawai wanita di PT. Suho Gramindo. 
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2. Sampel  Intensitas  Mentoring.  Sampel  ini  didasarkan  pada  intensitas  

keaktifan pegawai dalam  mengikuti  kegiatan  mentoring.  Sampel  ini  akan  

diambil  dari pegawai  yang  telah mengikuti  kegiatan  mentoring  minimal 3x 

pertemuan dalam satu bulan per 1 tahun terakhir. 

 3. Sampel  Jumlah.  Karena  dimungkinkan  akan  terlalu  banyak  pegawai  yang  

telah masuk  pada  kriteria  pada  poin  1  dan  2,  maka  peneliti  akan  membatasi  

sampel berdasarkan  jumlah.  Yakni  peneliti  akan  mengambil 5 kelompok 

mentoring bagian di PT. Suho Gramindo. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Kuisioner 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner (angket) merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengna cara emberi seperangkat 

pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Bimbingan melalui 

mentoring agama terhadap peningkatan Spiritualitas Pegawai di PT. Suho 

Gramindo. 

Responden  dalam  penelitian   ini  adalah  pegawai wanita yang mengikuti 

program mentoring.  Adapun bentuk  angket  yang  peneliti  gunakan   adalah  

angket  tertutup.   

Hal  ini  dimaksudkan untuk  memudahkan  dalam  pemberian  kode  dan  

nilai, serta  memudahkan  peneliti dalam  melakukan  analisis  data terhadap 

seluruh  angket  yang  terkumpul. Dalam angket, peneliti memberikan daftar 
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pertanyaan dengan lima pilihan jawaban yaitu {(SS) Sangat Sesuai, S (Sesuai), 

KS (Kadang Sesuai), TS (Tidak Sesuai), STS (Sangat Tidak Sesuai)} 

Tabel 1.1 Operasional Variabel X 

Variabel Konsep Indikator 

Item Pernyataan 

 

Positif Negatif 

Bimbingan 

(Variabel X) 

Pembimbing Keahlian 

Profesional, 

Ketaqwaan, 

Akhlak Karimah 

No 1, 2, 

3, 4, 5, 7 
No 6, 8 

Terbimbing Manfaat:Afektif, 

Kognitif, 

Psikomotorik 

No 9, 12, 

13   
No 10, 11 

Metode Langsung, 

Tidak Langsung 

No 16, 

14 
No 15 

Materi Aspek Keagaamaan  

Teori 

Praktik 

No 17 No 18 

Media Kelengkapan : 

Print out/ papan 

tulis, 

Al-Qur’an, 

No 19, 

20 
 

 

 

 

Tabel 1.2 Operasional Variabel Y 

Variebel Konsep Indikator Item Pertanyaan 

   Positif Negatif 

Spiritualitas 

(Y) 

Mempunyai 

Iman yang 

sempurna 

Ketaqwaan 

Ketenangan 

Pengamalan 

Pemahaman 

No 21, 

23, 24, 

25 

No 22, 

26 

Memiliki rasa 

cinta 

Rasa cinta terhadap 

kehidupan 

No 27, 

29 
No 28 
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Menyikapi ilmu  Menimbang ilmu yang 

didapatkan 
 No 32 

Cermat memilih Membedakan yang 

benar dan yang salah 

No 30, 

32 
No 31 

Memiliki 

kebebasan 

berfikir 

Mempertimbangkan 

fikiran 

Menjadikan fikiran 

sebagai dasar 

No 33, 

35 
No 34 

Mengedepankan 

musyawarah 

Mengedepankan 

musyawarah 

Kebersamaan hal yang 

baik 

No 36, 

38 
No 37 

Pola Pikir 

matematis 

Keterikatan dengan alam 

semesta 

Keterkaitan dengan 

Tuhan 

No 39 No 40 

(Hasil olah Penliti, Februari 2019) 

a. Validitas dan Reliabilitas 

Untuk menampilkan data hasil penelitian, peneliti menggunakan teknik 

pengolahan data bantuan program SPSS 25 (Statistical Product and Service 

Solution). SPSS Merupakan sebuah software yang diperuntukan bagi para peneliti 

untuk membantu mengolah data kuantitatif dengan lebih cepat (Winarno 

Surakhmad, 2004: 167). 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu 

pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Dalam hal ini berhubungan 

dengan menutup ayrat pada siswi. Uji validitas sebaiknya dilakukan pada setiap 

butir pertanyaan di uji validitasnya. Hasil r hitung kita bandingkan dengan r tabel 

dimana df = n-2 sebagai sig 5%. 

Jika r tabel < r hitung = valid. 
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Sedangkan Uji Realibility bertujuan untuk menguji konsistensi pengukuran 

yang dilakukan dengan alat ukur bila dilakukan secara berulang. Uji reliabilitas 

menggunakn metode alpha cronbach.  

Jika koefisien alpha cronbach > 0,7 =  reliable. 

Untuk menguji validitas digunakan rumus kolerasi product moment dengan 

rumus: 

 

 

 

 

 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 

bimbingan melalui mentoring agama terhadap peningkatan spiritualitas pegawai. 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam mengolah dan menganalisis data sebagai 

berikut : 

1)   Seleksi Data 

Seleksi data dilakukan setelah seluruh angket terkumpul dengan kriteria 

setiap angket sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan dan harus dipastikan 

setiap angket tidak ada yang hilang atau rusak. Berdasarkan kriteria tersebut, 

maka seluruh angket dapat diolah sebanyak yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2)   Coding dan Tabulasi Data 

Coding data adalah memberikan kategori pada data dengan memberikan kode 

atau simbol untuk dapat ditabulasikan. Sementara, pembuatan tabulasi data pada 

penelitian ini agar frekuensi setiap jawaban pada setiap sebaran item dapat 

diketahui, kemudian diartikan dalam bentuk presentase sehingga dapat diketahui 

 

𝑥𝑦 = 𝑁∑𝑥𝑦 − (∑𝑥)(∑𝑦)

𝑟𝑥𝑦 √{𝑁∑x2(∑x2)}{N∑Y2 − (∑Y2)}
 

 



23 
 

 
 

kecenderungan setiap jawaban. Pembuatan coding dan tabulasi data diproses 

menggunakan software komputer Microsoft Excel 2013. 

3)   Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan item-item berskala, berupa skala sikap dan dalam 

pengumpulannya menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah skala yang 

dapat digunakan untuk mengetahui sikap, pandangan dan persepsi seseorang 

tentang suatu objek atau fenomena tertentu.  Dengan menggunakan Skala Likert, 

maka variabel yang akan diukur dijabarkan dari variabel menjadi dimensi, dari 

dimensi dijabarkan menjadi indicator, dan dari indicator dijabarkan menjadi sub-

indikator yang dapat diukur (Siregar, 2013:25). 

Responden diminta untuk menjawab sebuah pertanyaan atau pernyataan 

dengan jawaban: (SS) Sangat Sesuai, S (Sesuai), K (Kurang Sesuai), TS (Tidak 

Sesuai), STS (Sangat Tidak Sesuai). Masing-masing jawaban dikaitkan dengan 

angka, nilai atau skor. Jika pertanyaan atau pernyataan mendukung sikap positif 

maka diberi nilai SS = 5, S = 4, KS = 3, TS = 2 dan STS = 1. Sebaliknya, jika 

pertanyaan atau pernyataan mendukung sikap negatif maka diberi nilai SS = 1, S 

= 2, KS = 3, TS = 4 dan STS = 5. Setelah diketahui nilai skornya, maka langkah 

selanjutnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 Nilai Indeks Minimum = Skor Minimum x Jumlah 

Pertanyaan x Jumlah Responden 

 Indeks Nilai Maksimum = Skor Maksimum x Jumlah 

Pertanyaanx Jumlah Responden 

 Interval                                 = Nilai Indeks Minimum- 
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Nilai Indeks Maksimum 

 Jarak Interval                         = Interval : Jenjang 

 

Adapun skor ideal adalah skor  atau bobot tertinggi atau semua responden 

diasumsikan memilih jawaban skor tertinggi. Penjelasan bobot nilai skor aktual 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.3 

Bobot Nilai Skor Aktual 

No %Jumlah Skor Kriteria 

1 20.00%-36.00% Tidak Baik 

2 36.00%-52.00% Kurang Baik 

3 52.01%-68.00% Cukup 

4 68.01%-84.00% Baik 

5 84.01%-100% Sangat Baik 

  (Umi Nurimawati, 2007 : 85) 

 

 Setelah diketahui nilai skor dan jumlah total nilai, maka peneliti 

memasukkannya ke dalam garis Skala Likert, seperti berikut ini: 
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TABEL 1.4  

Bentuk Skala Likert 

SS S KS TS STS 

 

 

 

 

    

 (Sugiyono, 2016:95). 

b. Teknik Analisis Data 

 Analisis data merupakan penyederhanaan data-data kedalam proses-proses 

yang lebih mudah dibaca dan dari orang-orang pelaku yang diamati 

(Arikunto,2002:45). Adapun Langkah-langkahnya sebagai berikut:  

a) Uji Normalitas 

Pengujian ini diperlukan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan 

berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal atau tidak. 

b) Analisis Korelasional 

Analisis korelasional yang digunakan adalah Uji korelasi Product Moment 

Pearson. Kegunaan korelasi product moment pearson adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dengan Y.  

2. Untuk menyatakan besarnya sumbangan (pengaruh) variabel satu terhadap 

yang lainnya dinyatakan dengan persen. 

3. Menafsirkan analisis korelasi 
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c) Persamaan Regresi 

Regresi secara umum adalah alat statistik yang memberikan penjelasan 

tentang pola hubungan antara 2 variabel atau lebih. Dalam analisis regresi dikenal 

2 jenis variabel yaitu variabel dependent yang dinotasikan dengan X. Tujuan dari 

analisis regresi adalah untuk mengestimasi parameter model yang menyatakan 

pengaruh hubungan antara variabel X dan variabel Y. Langkah-langkah SPSS 24 

yang digunakan adalah sebagai berikut; Analyze – Regression – Linear. 

d) Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi menurut Andi Supangat (2008: 350), yaitu:“Koefisien 

determinasi adalah merupakan besaran untuk menunjukkan tingkat kekuatan 

hubungan antara dua variabel atau lebih dalam bentuk persen (menunjukkan 

seerapa besar persentase keragaman Y yang dapat dijelaskan oleh keragama X), 

atau dengan kata lain seberapa besar Xs dapat memberikan kontribusi terhadap Y. 

 Berdasarkan dari pengertian diatas, maka koefisien determinasi merupakan 

bagian dari keragaman total dari variabel tak bebas yang dapat diperhitungkan 

oleh keragaman variabel bebas dihitung dengan koefisien determinasi dengan 

asumsi dasar faktor-faktor lain di luar variabel dianggap tetap atau konstan.   

 

 

 


