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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

Sebelum metode pengumpulan data dan analisa data ditentukan akan 

dilakukan identifikasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua 

variabel yaitu variabel bebas dan tergantung. Variabel-variabel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel tergantung: prestasi belajar remaja yang orang tuanya 

bercerai 

2. Variabel bebas: kecerdasan emosional. 

 

B. Definisi Operasional 

Berikut ini akan dirumuskan batasan operasional masing-masing 

variabel pada penelitian ini: 

1. Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk 

kemampuan merasakan, memahami dan secara efektif menerapkan 

daya dan kepekaan emosi. Pada penelitian ini diukur dengan aspek 

kesadaran diri (kemampuan mengenali emosi diri), pengendalian diri 

atau pengaturan diri, motivasi, empati, ketrampilan sosial (membina 

hubungan dengan orang lain). Kecerdasan emsional diukur dengan 
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skala yang didapat dari aspek-aspek kecerdasan emosional. Semakin 

tinggi skala yang didapat maka menunjukkan kecerdasan emosional 

seseorang  semakin tinggi dan sebaliknya semakin rendah hasil dari 

skala yang didapat maka menunjukkan kecerdasan emosional 

seseorang  semakin rendah. 

 

2. Prestasi Belajar Remaja yang Orang Tuanya Bercerai 

Prestasi belajar merupakan tingkat kemampuan yang dimiliki 

seseorang dalam mencerna informasi yang diperoleh dalam proses belajar 

mengajar. Aspek-aspek prestasi belajar adalah informasi verbal, 

keterampilan intelektual, keterampilan motorik, sikap dan siasat kognitif 

yang dinyatakan dalam nilai raport. Pada penelitian ini prestasi belajar 

dapat diukur dengan menggunakan  nilai raport. Semakin tinggi nilai 

raport maka prestasi belajar remaja dari orang tua bercerai akan semakin 

baik. 

 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari 

manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala nilai test 

atau peristiwa-peristiwa.Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah remaja  yang berusia antara 13 hingga 19 tahun, karena usia tersebut 

menurut Hurlock (2006) termasuk dalam usia remaja awal yang rentan 
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dengan berbagai permasalahan yang dihadapinya. Maka dengan demikian 

ciri populasinya adalah:  

a. Remaja yang berusia 13 hingga 19 tahun. 

b. Kondisi Orang tua bercerai (informasi di dapat dari guru BK, 

kesiswaan, dari siswanya langsung melalui hasil wawancara) 

c.  Berdomisili Semarang  

d. Bersekolah di SLTA 

 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sejumlah individu yang jumlahnya kurang dari 

jumlah populasi dan teknik pengambilan sampel adalah cara untuk 

menentukan sampel yang akan dijadikan data. Sebenarnya dengan 

memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel 

representatif yang benar-benar memiliki populasi. 

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

incidental sampling yaitu pemilihan responden yang dilakukan secara 

incidental atau kebetulan dijumpai saja. Pertimbangan penggunaan metode 

sampel ini antara lain karena keterbatasan tenaga maupun dana.  

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam metode ini 

adalah metode skala. Metode skala merupakan suatu metode penelitian 
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yang menggunakan daftar pernyataan yang berisi aspek-aspek yang hendak 

diukur, yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang-orang yang menjadi 

subyek penelitian. Berdasarkan atas jawaban atau isian tersebut, peneliti 

mengambil kesimpulan mengenai subyek penelitian. 

 Penelitian tentang kecerdasan emosional dengan prestasi belajar 

remaja yang orang tuanya bercerai ini menggunakan satu skala, yaitu skala 

kecerdasan emosional, sedangkan untuk prsestasi belajar remaja yag orang 

tuanya bercerai menggunakan nilai raport. Penyusunan skala ini 

menggunakan empat alternatif jawaban, yang masing-masing jawaban 

memiliki tingkat nilai yang berbeda mengenai kesesuaian responden 

terhadap setiap pernyataan dalam skala. 

Adapun skala yang digunakan adalah: 

1. Skala kecerdasan emosional 

Angket ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kecerdasan 

emosional, yang tampak dari skor yang diberikan pada setiap 

jawaban, semakin tinggi skor maka dapat diasumsikan semakin 

tinggi pula tingkat kecerdasan emosionalnya.Adapun blue print skala 

kecerdasan emosional dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1  

Blue Print Skala Kecerdasan Emosional 

Aspek 

Kecerdasan 

Emosi 

 

Jumlah Pernyataan/Item 

 

 

Jumlah 

Item 

Favourable Unfavourable 
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Kesadaran diri 5 5 10 

Pengendalian 

diri 
5 5 10 

Motivasi 5 5 10 

Empati 5 5 10 

Keterampilan 

Sosial 
5 5 10 

Jumlah Item 25 25 50 

 

Ada empat pilihan jawaban dari setiap pernyataan tersebut yaitu  

“Sangat Sesuai” ( SS ), “Sesuai” ( S ), “Tidak Sesuai” ( TS ), 

“Sangat Tidak Sesuai” (STS). Jawaban tersebut digunakan untuk 

melihat kecenderungan pendapat responden ke arah negatif atau 

positif. Dalam skala kecerdasan emosional, subyek diminta untuk 

memilih satu jawaban dari empat yang ada yaitu: 

a. “SS”  : Bila jawaban subyek sangat sesuai dengan pernyataan. 

b. “S”    : Bila jawaban subyek sesuai dengan pernyataan. 

c. “TS”  : Bila jawaban subyek tidak sesuai dengan pernyataan. 

d. “STS” : Bila jawaban subyek sangat tidak sesuai dengan 

pernyataan. 

Cara pemberian nilai pada jawaban subyek yaitu terhadap item 

yang tergolong favourable, jawaban Sangat Sesuai ( SS ) 

memperoleh nilai empat, jawaban Sesuai ( S ) memperoleh nilai 

tiga, jawaban Tidak Sesuai (TS) memperoleh nilai dua, dan 
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jawaban Sangat Tidak Sesuai ( STS ) memperoleh nilai satu. 

Sebaliknya terhadap item yang tergolong unfavourable, jawaban 

Sangat Tidak Sesuai ( STS ) memperoleh nilai empat, jawaban 

Tidak Sesuai ( TS ) memperoleh nilai tiga, jawaban Sesuai ( S ) 

memperoleh nilai dua, dan jawaban Sangat Sesuai ( SS ) 

memperoleh nilai satu. 

2. Pengukuran prestasi belajar remaja dari orang tua bercerai 

pengukuran prestasi belajar dengan melakukan tes terhadap 

aspek-aspek  kognitif, afektif dan psikomotor. Dalam penelitian ini 

pengukuran prestasi belajar menggunakan penilaian sebagai 

pengukur keberhasilan (fungsi formatif), yaitu nilai-nilai raport pada 

akhir masa semester. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui 

prestasi belajar remaja dari orang tua bercerai. Pada penelitian ini  

diukur dengan nilai raport.  

 

E. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Uji Validitas Alat Ukur 

 Sugiyono (2015: h.122) mengungkapkan bahwa alat ukur yang valid 

berarti alat ukur tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

harus diukur. Validitas yang digunakan adalah validitas  konstruk 

(construct). Untuk menguji validitas suatu alat ukur dapat diperoleh 

dengan cara mengkorelasikan skor yang didapat dari setiap item dengan 

skor total pada skala kecerdasan emosional dengan menggunakan 
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teknik korelasi Product Moment dari Spearman’s rho, dengan 

menggunakan alat bantu komputer melalui program Statistical 

Packages for Social Science (SPSS). Adapun rumus manual yang 

digunakan dalam mengetahui validitas dengan teknik Product Moment 

(Arikunto, 2013, h.170). 

 

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

 Azwar (2015, h.58) mengungkapkan bahwa reliabilitas 

merupakan hasil dari suatu pengukuran yang dapat dipercaya, apabila 

pelaksanaan pengukuran beberapa kali pada subjek yang sama, hasilnya 

relatif selalu sama, selama aspek yang diukur pada subjek tersebut tidak 

berubah. Untuk mengetahui realiabilitas skala kecerdasan emosional 

digunakan teknik analisis Alpha-Cronbach.   

 

F. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah cara yang digunakan dalam mengolah data 

yang diperoleh, sehingga di dapat suatu kesimpulan. Metode analisis data 

yang digunakan adalah analisis statistik. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah: Teknik Korelasi Product Moment, karena untuk 

menguji hubungan antara dua variabel. Teknik Korelasi Product Moment 

dari Karl Pearson digunakan untuk menganalisa hipotesis, yaitu 

hubungan antara X (kecerdasan emosional) dengan Y (prestasi belajar 

remaja yang orang tuanya bercerai). 

36 


