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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

A.  Orientasi Kancah Penelitian 

Langkah pertama sebelum melakukan penelitian lebih lanjut  

harus menentukan orientasi kancah penelitian dan melakukan persiapan 

yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosional 

dengan kemandirian pada mahasiswa baru yang indekos. 

Berdasarkan judul penelitian ini peneliti memilih kancah atau 

lokasi penelitian di sekitar Jalan Pawiyatan Luhur, Kelurahan Bendan 

Duwur, Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang. Berdasarkan lokasi 

tersebut terdapat empat tempat kost yang akan digunakan untuk 

pengumpulan data dengan menggunakan skala, yaitu: 

1. Hebron  

Lokasi kost ini terletak di Jalan Pawiyatan Luhur, No 41. Kost 

Hebron memiliki dua gedung  utama dengan total memiliki 68 buah 

kamar. Pada tahun 2016 tercatat bahwa terdapat sekitar 23 penghuni 

baru yang merupakan mahasiswa baru pada periode ini.  

2. Valentine  

Lokasi kost ini terletak di  Jalan Pawiyatan Luhur, No VA. Kost 

Valentine memiliki tiga gedung  utama dengan total memiliki 78 

buah kamar. Pada tahun 2016 tercatat bahwa terdapat sekitar 20 

penghuni baru yang merupakan mahasiswa baru pada periode ini.  
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3. Kampung Asri  

Lokasi kost ini terletak di  Jalan Pawiyatan Luhur (Kampung Pentul), 

RW 2. Kost ini memiliki dua gedung  utama dengan total memiliki 

67 buah kamar. Pada tahun 2016 tercatat bahwa terdapat sekitar 24 

penghuni baru yang merupakan mahasiswa baru pada periode ini. 

4. Griya Widya 

Lokasi kost ini terletak di  Jalan Tinjomoyo, No 2. Kost ini memiliki 

dua gedung  utama dengan total memiliki 46 buah kamar. Pada tahun 

2016 tercatat bahwa terdapat sekitar 15 penghuni baru yang 

merupakan mahasiswa baru pada periode ini. 

Karakteristik keempat kost tersebut memiliki beberapa kesamaan 

dalam hal peraturan atau tata tertib yang hanya ditujukan untuk 

keperluan keamanan, jam operasional dan kebersihan yang tidak secara 

khusus lebih spesifik bagi penghuni kos. Persamaan kedua adalah 

pemiliki kost tidak selalu berada ditempat dan hanya terdapat satu dan 

dua penjaga. Persamaan ketiga adalah hampir seluruh penghuni 

keempat kost tersebut merupakan mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata. 

Populasi yang akan digunakan sebagai sampel pada penelitian ini 

adalah remaja yang berumur 18-20 tahun dimana sebagai mahasiswa 

baru yang memasuki awal perkuliahan atau maksimal semester dua, dan 

tinggal dengan menyewa tempat kost tidak lebih dari satu tahun. 

Peneliti menyebarkan skala yang ditujukan langsung secara individual 

kepada subyek atau penghuni kost yang peneliti temui berdasarkan 

kesesuaian dengan karakteristik yang telah ditentukan.  
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Pertimbangan peneliti melakukan pengumpulan data di tempat 

kost yang telah disebutkan diatas adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti sudah mengetahui dan mengenal lokasi kost, sehingga 

memudahkan dalam mengadakan penelitian dan perijinan kepada 

pemiliki dan petugas yang menjaga tempat kost. 

2. Waktu berkunjung lebih leluasa, karena jam operasional tempat kost 

sampai dengan pukul 22.30 WIB. 

3. Tempat kost yang akan digunakan peneliti belum pernah dilakukan 

penelitian dengan topik ini khususnya pada mahasiswa baru 

angkatan 2016. 

4. Adanya ijin dari Dekan Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata untuk melakukan penelitian. 

 

B.   Persiapan Penelitian 

Persiapan yang akan dilakukan pada penelitian ini diawali dengan 

penyusunan alat ukur berserta administrasi yang berkaitan dengan 

perijinan melakukan penelitian, beserta pengujian validitas dan 

reliabilitas alat ukur penelitian. 

1. Penyusunan Alat Ukur 

Penyusunan skala penelitian diawali dengan menentukan 

aspek-aspek maupun komponen-komponen dari variabel yang telah 

dikemukakan dalam teori yang nantinya akan digunakan dalam 

penyusunan skala. Penelitian ini menggunakan dua macam skala, 

yaitu skala kecerdasan emosional dan skala kemandirian. 
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a. Skala Kemandirian 

Penyusunan skala Kemandirian terdiri dari empat aspek 

yaitu mengambil inisiatif untuk bertindak, mengendalikan 

aktivitas yang dilakukan, memperdayakan kemampuan yang 

dimiliki, dan menghargai hasil kerj sendiri. Jumlah item skala 

kemandirian adalah 32 yang terdiri dari 16 item favourable dan 

16 item unfavourable. Sebaran item pada skala kemandirian 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3 

Distribusi Sebaran Item 

Skala Kemandirian 

No. Aspek 
Nomor Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

1 

Mengambil 

inisiatif untuk 

bertindak 

1,9,17,25 5,13,21,29 8 

2 

Mengendalikan 

aktivitas yang 

diakukan 

6,14,22,30 2,10,18,26 8 

3 

Memberdayakan 

kemampuan yang 

dimiliki 

3,11,19,27 7,15,23,31 8 

4 
Menghargai hasil 

kerja sendiri 
8,16,24,32 4,12,20,28 8 

Jumlah 16 16 32 

 

b. Skala Kecerdasan Emosional 

Penyusunan skala Kemandirian terdiri dari lima aspek yaitu 

mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri, 

mengenali emosi orang lain, membina hubungan dengan orang 

lain. Jumlah item skala kecerdasan emosional adalah 40 yang 

terdiri dari 20 item favourable dan 20 item unfavourable. 
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Sebaran item pada skala kemandirian dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4 

Distribusi Sebaran Item 

Skala Kecerdasan Emosional 

No. Aspek 
Nomor Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

1 
Mengenali emosi 

diri 
1,11,21,31 6,16,26,36 8 

2 Mengelola emosi 7,17,27,37 2,12,22,32 8 

3 Memotivasi diri 3,13,23,33 8,18,28,38 8 

4 
Mengenali emosi 

orang lain 
9,19,29,39 4,14,24,34 8 

5 

Membina 

hubungan dengan 

orang lain 

5,15,25,35 10,20,30,40 8 

Jumlah 20 20 40 

 

2. Perijinan Penelitian 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

mengajukan perijinan untuk penelitian kepada pihak yang 

bersangkutan dengan prosedur, antara lain: 

a. Mengisi blanko surat ijin penelitian untuk syarat mendapatkan 

surat pengantar dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata yang disetujui oleh Dekan dan ditujukan kepada 

pemilik kost Hebron, Valentine, Kampung Asri dan Griya Widya 

dengan nomor 3812-3815/B.7.3/FP/VIII/2017. 

b. Peneliti mengajukan surat permohonan ijin dari Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata kepada pemiliki 

kost dan penjaga kost Hebron, Valentine, Kampung Asri dan 

Griya Widya. 
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c. Setelah mengajukan surat permohonan ijin, peneliti 

mendapatkan ijin untuk melakukan penelitian di tempat kost 

Hebron, Valentine, Kampung Asri dan Griya Widya. 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan sistem try out terpakai yang dapat 

diartikan pengambilan data dilakukan hanya sekali serta digunakan 

untuk uji coba skala yang sekaligus sebagai data penelitian. Alasan 

menggunakan sistem try out terpakai karena sebagian besar subyek  

telah kembali ke daerah asalnya dan bertepatan dengan libur semester, 

sehingga peneliti sulit mendapatkan subyek yang sesuai dengan 

karakteristik untuk memperoleh data penelitian. Salah satu keuntungan 

menggunakan sistem ini adalah dapat mempersingkat waktu dalam 

memperoleh data penelitian. 

Pengambilan data dilakukan selama 8 hari secara keseluruhan, 

yaitu tanggal 19-22 Juni 2017 dan 10-13 Juli 2017. Peneliti meminta 

ijin terlebih dahulu kepada pemilik atau penjaga kos untuk melakukan 

pengambilan data kepada penghuni kost yang sesuai dengan kriteria 

dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah  incidental sampling. Berikut penjelasan lebih 

lanjut rincian pelaksanaan pengambilan data penelitian. 
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Tabel 5 

Rincian Pelaksanaan Pengambilan Data Penelitian 

Tanggal Pengambilan 

Data 

Lokasi  Pengambilan 

Data 
Jumlah Subyek 

19 – 20 Juni 2017 

Kost Hebron 

Jalan Pawiyatan Luhur, 

No. 41 

17 

21 – 22 Juni 2017 

Kost Valentine 

Jalan Pawiyatan Luhur, 

No. VA 

15 

10 – 11 Juli 2017 

Kost Kampung Asri 

Jalan Pawiyatan Luhur, 

Kampung Pentul 

15 

12 – 13 Juli 2017 
Kost Griya Widya 

Jalan Tinjomoyo, No. 2 
13 

Peneliti dalam pengambilan data memerlukan waktu yang cukup 

lama dikarenakan menunggu jam pulang kuliah penghuni kos yang 

rata-rata pukul 15.00 sampai 16.00, dalam pengambilan data peneliti 

dibantu oleh empat teman yang juga penghuni dari masing-masing 

tempat kost untuk menunjukkan kamar yang ditempati oleh mahasiswa 

baru. Peneliti memilih tempat kost diatas berdasarkan kemudahan 

dalam melakukan perijinan dan waktu operasional yang lebih leluasa 

dari tempat kost lainnya. Subyek penelitian ini sebanyak 60 mahasiswa 

baru yang tinggal dikost.  
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D. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Penelitian ini dalam pengujian validitas  pada skala kecerdasan 

emosional dan kemandirian peneliti menggunakan teknik korelasi 

Product Moment dengan alat bantu komputer menggunakan program 

Statictical Packages for Social Sciences (SPSS)  for windows versi 16. 

Perhitungan reliabilitas menggunakan teknik Alpha Cronbach. 

1. Skala Kemandirian 

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap skala kemandirian 

diperoleh hasil bahwa dari 32 item terdapat 18 item valid dan 14 

item gugur dengan taraf signifikansi 5% dengan koefisien validitas 

antara 0,215 – 0,565. Hasil uji reliabilitas skala kemandirian 

diperoleh Alpha Cronbach sebesar 0,800. 

Pada pengujian validitas skala kemandirian dilakukan sebanyak 

tiga putaran. Hasil uji validitas putaran pertama dari 32 item terdapat 

11 item yang gugur. Pada putaran kedua dari jumlah 21 item terdapat 

3 item yang gugur, sampai pada putaran yang ke tiga jumlah item 

valid berjumlah 18 item. 
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Tabel 6 

Distribusi Sebaran Item Valid dan Gugur 

Skala Kemandirian 

No. Aspek 
Nomor Item 

Valid Gugur 
Favourable Unfavourable 

1 

Mengambil 

inisiatif untuk 

bertindak 

1,9*,17,25* 5,13,21,29* 5 3 

2 

Mengendalikan 

aktivitas yang 

diakukan 

6,14,22,30* 2,10,18*,26* 5 3 

3 

Memberdayakan 

kemampuan yang 

dimiliki 

3*,11,19,27 7,15*,23*,31 5 3 

4 
Menghargai hasil 

kerja sendiri 
8*,16*,24,32 4*,12,20*,28* 3 5 

Jumlah 10 8 18 14 

Keterangan: Tanda (*) adalah item yang gugur. 

2. Skala Kecerdasan Emosional 

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap skala kecerdasan 

emosional diperoleh hasil bahwa dari 40 item terdapat 35 item valid 

dan 5 item gugur dengan taraf signifikansi 5% dengan koefisien 

validitas antara 0,230 – 0,676. Hasil uji reliabilitas skala kecerdasan 

emosional diperoleh Alpha Cronbach sebesar 0,890. 

Pada pengujian validitas skala kecredasan emosional dilakukan 

sebanyak tiga putaran. Hasil uji validitas putaran pertama dari 40 

item terdapat 4 item yang gugur. Pada putaran kedua dari jumlah 36 

item terdapat 1 item yang gugur, sampai pada putaran yang ke tiga 

jumlah item valid berjumlah 35 item. 
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Tabel 7 

Distribusi Sebaran Item Valid dan Gugur 

Skala Kecerdasan Emosional 

No. Aspek 
Nomor Item 

Valid Gugur 
Favourable Unfavourable 

1 
Mengenali emosi 

diri 
1,11*,21,31 6,16,26,36 7 1 

2 Mengelola emosi 7,17,27,37 2,12,22,32 8 0 

3 Memotivasi diri 3,13,23,33 8,18,28,38 8 0 

4 
Mengenali emosi 

orang lain 
9,19,29*,39* 4*,14,24,34 5 3 

5 

Membina 

hubungan dengan 

orang lain 

5,15,25*,35 10,20,30,40 7 1 

Jumlah 16 19 35 5 

Keterangan: Tanda (*) adalah item yang gugur. 

 


