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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sebagai 

metode penelitian. Pendekatan kuantitatif yang menekankan 

analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan 

metode statistik. Pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian 

inferensial (dalam rangka pengujian hipotesis) dan menyandarkan 

kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan 

hipotesis nihil. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh 

signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar 

variabel yang diteliti (Azwar, 2010, h. 5). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel Tergantung  : Stres Kerja 

2. Variabel  Bebas   : Kecerdasan Emosi 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Stres Kerja 

Suatu keadaan tertekan baik secara fisik maupun psikologis 

karena adanya tekanan yang mengancam atau menantang dalam 

menghadapi lingkungan kerja. 
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Variabel ini diukur dengan skala stres kerja yang disusun oleh 

peneliti berdasarkan gejala-gejala stres kerja yaitu gejala fisik, 

gejala emosional dan gejala interpersonal. Semakin tinggi nilai 

skala stres kerja berarti semakin tinggi tingkat stres demikian 

sabaliknya semakin rendah nilai skala stres kerja berarti tingkat 

stres rendah.  

2. Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosi merupakan pengendalian diri dalam 

menyelesaikan suatu masalah, dapat mengenali emosi orang lain 

atau empati, dapat mengelola emosi pada diri sendiri, memotivasi 

diri sendiri, mengenali emosi orang lain dan membina hubungan 

dengan orang lain. Variabel ini diukur dengan skala kecerdasan 

emosional yang disusun oleh peneliti berdasarkan aspek-aspek 

kecerdasan emosional yaitu mengenali emosi orang lain, 

membina hubungan dengan orang lain, mengenali emosi diri, dan 

memotivasi diri. Semakin tinggi hasil yang diperoleh maka 

semakin tinggi kecerdasan emosi pada stres kerja begitu juga 

sebaliknya semakin rendah hasil yang diperoleh maka semakin 

rendah kecerdasan emosi pada stres kerja. 

 

D. Subjek Penelitian 

Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak 

digeneralisasi hasil penelitian Azwar (2010, h. 77). Dalam penelitian 

ini, populasi yang digunakan adalah karyawan PT. Asuransi yang 
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berjumlah 50 karyawan yang menjabat sebagai Financial 

Management (Admin). 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan 

oleh peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Pada skala 

psikologis pertanyaan yang diberikan berupa stimulus yang tertuju 

dalam indikator perilaku guna memancing jawaban yang merupakan 

refleksi dari keadaan subjek yang biasanya tidak disadari Azwar 

(2010, hal. 5). Dalam penelitian ini menggunakan dua buah skala, 

yaitu skala stres kerja dan skala kecerdasan emosi. 

1. Skala Stres Kerja 

Skala tersebut disusun berdasarkan gejala-gejala stres kerja yang 

meliputi : 

a. Gejala fisik, seperti gula darah meningkat, tekanan darah 

meningkat, jantung berdetak secara cepat, insomnia, 

gangguan pencernaan, urat tegang, macam-macam gangguan 

menstruasi, keringat dingin. 

b. Gejala emosional yaitu seperti mudah marah, kecemasan yang 

berlebihan, gelisah, merasa bersalah, kekhawatiran yang 

berlebihan, dan merasa bosan.  

c. Gejala interpersonal seperti suka mengasihani diri dari orang 

lain, suka menyalahkan orang lain, mengambil sikap 

membentengi dan memiliki hubungan yang buruk dengan 

orang lain, tidak memperhatikan penampilan. 
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Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

Likert yang dibuat dalam bentuk pernyataan favorable, nilai 1 

akan diberikan pada katagori jawaban SS (Sangat Sering), 

nilai 2 pada S (Sering), nilai 3 pada J (Jarang), nilai 4 pada SJ 

(Sangat Jarang). Sedangakan pada pernyataan unfovorable, 

nilai 1 akan diberikan pada katagori SJ (Sangat Jarang), nilai 

2 pada J (Jarang), nilai 3 pada S (Sering), nilai 4 pada SS 

(Sangat Sering). 

Pernyataan-pernyataan yang telah disusun kemudian 

diseleksi dan dipilih. Setelah itu, dilakukan analisis item 

dimana item yang tidak valid digugurkan dan tidak dipakai 

sedangkan item yang valid dijadikan data penelitian. 

Distribusi item yang belum diuji coba dapat dilihat pada 

blueprint. 

    Tabel 1 

Blueprint Skala Stres Kerja 

 

Gejala Stres 

Kerja 

Jumlah Item Total 

Favorable Unfavorable 

Gejala Fisik 3 3 6 

Gejala Emosional 3 3 6 

Gejala 

Interpersonal 

3 3 6 

Total 9 9 18 

 

2. Skala Kecerdasan Emosional 

Skala ini berfungsi mengukur kecerdasan emosional dengan 

stres kerja. Skala disusun berdasarkan aspek-aspek kecerdasan 
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emosional yang meliputi mengenali emosi diri, mengelola emosi, 

memotivasi diri, mengenali emosi orang lain dan membina 

hubungan dengan orang lain. 

 Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert 

yang dibuat dalam bentuk pernyataan favorable (mendukung 

kecerdasan emosional), dan unfavorable (tidak mendukung 

kecerdasan emosional). Pada setiap item yang disediakan 

terdapat 4 alternatif  jawaban yang sistem penilaiannya 

berjenjang mulai dari skor 1 sampai dengan 4, berdasarkan 

alternatif jawaban yang dipilih antara lain : SS (Sangat Sesuai), S 

(Sesuai), TS (Tidak Sesuai), STS (Sangat Tidak Sesuai). Pada 

pernyataan yang bersifat favorable rincian skornya sebagai 

berikut skor 4 : Sangat Sesuai, skor 3 : Sesuai, skor 2 : Tidak 

Sesuai, skor 1 : Sangat Tidak Sesuai; sedangkan pada pernyataan 

unfavorable, penilaian yang digunakan adalah: skor 4 : Sangat 

Tidak Sesuai, skor 3 : Tidak Sesuai, skor 2 : Sesuai, skor 1 : 

Sangat Sesuai. Adapun blueprint pada kecerdasan emosional 

stres kerja dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 2 

Blueprint Skala Kecerdasan Emosional 

 

Aspek – aspek 

Kecerdasan Emosional 

Favorable Unfavorable Total 

Mengenali Emosi Diri 3 3 6 

Mengelola Emosi 3 3 6 

Memotivasi Diri 3 3 6 

Mengenali Emosi Orang 

Lain 

3 3 6 

Membina Hubungan 

dengan Orang Lain 

3 3 6 

Total 15 15 30 

 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur  

Validitas dalam pengertian umum adalah ketetapan dan 

kecermatan skala dalam menjalankan fungsi ukurnya, artinya 

sejauhmana skala itu mampu mengukur atribut yang harus diukur 

Azwar (2010, hal. 7) uji validitas terhadap alat ukur dalam 

penelitian ini menggunakan teknik korelasi item total. Dalam 

menghindari over estimate (angka korelasi yang kelebihan 

bobot), rumus tersebut akan di koreksi dangan teknik korelasi 

part whole. Perhitungan validitas alat ukur penelitian ini 

menggunakan alat bantu dengan program komputer. 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas merupakan pengertian dari kata reliability yang 

mempunyai asal kata rely dan ability. Pengukuran yang memiliki 



33 
 

 

 

reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliable 

(Azwar, 2010: 7). Adapun untuk mengetahui reliabiitas skala 

stres kerja dan skala kecerdasan emosional, digunakan teknik 

koefisien Alpha Cornbach, dengan menggunakan alat bantu 

dengan program komputer. 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan korelasi Item Total 

menggunakan alat bantu dengan program komputer untuk melihat 

hubungan antara kecerdasan emosional dengan stres kerja pada 

karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




