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BAB IV 

 PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

 Sebelum mengadakan penelitian, peneliti terlebih dahulu menentukan 

tempat atau kancah pelaksanaan penelitian. Memahami lokasi tempat 

dilakukannya penelitian merupakan tahap awal yang harus dilalui oleh 

peneliti. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan segala seuatu yang 

dibutuhkan atau berkaitan dengan proses penelitian. Penelitian mengenai 

Hubungan Antara Kecerdasan Emosional dengan Prestasi Belajar remaja 

yang orang tuanya bercerai ini dilaksanakan pada 2 sekolah yang sudah di 

lakukan observasi dan wawancara dengan pihak sekolah dari kesiswaan 

pada tanggal 2 Desember 2016. 

 Penyebaran kuesioner dilakukan pada remaja yang orang tuanya 

bercerai dan berlokasi di 2 sekolah yaitu di SMK Pelayaran Akpelni dan 

SMK LPI (Lembaga Pendidikan Indonesia) Semarang, dan di batasi usia 13 

sampai 19 tahun. Perijinan surat penelitian di serahkan peneliti ke  pihak 

sekolah pada tanggal 3 Oktober 2017, dan hari Senin tanggal 23 Oktober 

2017 peneliti mendapatkan konfirmasi dari pihak sekolah terkait untuk 

dapat melaksanakan penelitian pada tgla 24 Oktober 2017. Adapun 

pertimbangan yang mendasari SMK LPI (Lembaga Pendidikan Indonesia) 

dan SMK Akpelni menjadi tempat penelitian yaitu Penelitian  dilakukan di 

SMK LPI (Lembaga Pendidikan Indonesia) Semarang karena banyak 

remaja yang prestasinya menurun disebabkan karena broken home atau dari 

orang tua yang bercerai dan karena lingkunagn sekitarnya tidak kondusif. 

Sedangkan alasan dilakukannya penelitian pada SMK Pelayaran Akpelni 

karena kebanyakan mereka berasal dari keluarga pelaut sehingga sering 

ditinggal berlayar, yang hanya pulang 1 tahun sekali, bahkan ada juga yang 
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lebih dari setahun kembali  dengan keluarga sampai anak tersebut sudah 

menjadi remaja dan keluarganya tidak harmonis sehingga menyebakan 

perceraian pada orang tua remaja. 

  Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara 

kecerdasan emosional dengan prestasi belajar remaja yang orang tuanya 

bercerai sesuai dengan masalah yang diteliti apakah restasi belajar anak 

remaja dari keluarga bercerai mempengaruhi kecerdasan emosional.   

 

B. Persiapan Penelitian 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan maupun kesulitan dalam 

pelaksanaan penelitian, maka suatu penelitian hendaknya dipersiapkan 

secara baik dan matang. Berhubungan dengan hal ini, maka peneliti telah 

mempersiapkan beberapa hal sebelum melakukan penelitian, yang meliputi 

persiapan di bidang penyusunan alat ukur, dan persiapan dalam 

permohonan perijinan.  

 

1. Penyusunan Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari satu  

macam skala, yaitu: skala kecerdasan emosional. Skala ini bertujuan 

untuk mengetahui kecerdasan emosional para pelajar dari orang tua yang 

bercerai. 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 
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(TS) memperoleh nilai dua, dan 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 (S ) memperoleh 

nilai satu. 

 

Tabel 2. 

Variasi Sebaran Item Skala kecerdasan emosional 

 Aspek-Aspek Favourable Unfavourable Jumlah 

1 Kesadaran Diri 1, 3,5,7,9 2, 4,6, 8,10 10 

2 Pengendalian 

Diri 
11, 13,15,17,19 12, 14,16,18,20 

10 

3 Motivasi 21,23, 25,27,29 22,24, 26,28,30 10 

4 Empati 31,33,35,37,39 32,34,36,38,40 10 

5 Keterampilan 

Sosial 

41,43,45,47,49 42,44,46,48,50 10 

 Jumlah 25 25 50 

Keterangan: 

F    = Pernyataan Favourable 

UF = Pernyataan Unfavourable 
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2. Perijinan Penelitian 

 Penelitian ini tidak akan berlangsung tanpa adanya ijin dari berbagai 

pihak terkait. Untuk melakukan penelitian di Semarang, peneliti telah 

melakukan beberapa prosedur perijinan. Perijinan dimulai dengan 

mengajukan surat ijin penelitian kepada Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang dengan nomor surat 

0743/B.7.3/FP/X/2017 untuk SMK LPI dan nomor surat 

0744/B.7.3/FP/X/2017 untuk SMK Pelayaran AKPELNI Semarang. 

Berdasarkan surat penelitian dari Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang maka langkah berikutnya 

peneliti menggunakan surat ijin tersebut kepada responden dan segera 

melakukan penelitian. Surat ijin penelitian dari pihak fakultas terlampir. 

 

C. Pelaksanaan Pengambilan Data Penelitian 

 Proses pengumpulan data diawali dengan mengurus perijinan 

dengan dengan kesiswaan disekolah dan menunggu konfimasi dari pihak 

kepala sekolah. Pada proses ini peneliti menyampaikan maksud dan 

tujuan dilaksanakanya penelitian. Hal selanjutnya yang dilakukan adalah 

wawancara dengan kesiswaan, guru BK (bimbingan konseling), dan dua 

subjek disekolah terkait dengan permasalahan, dan subjek  yang dapat 
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mendukung permasalahan yang ada. Setelah menemukan permasalahan, 

peneliti lalu membuat alat ukur dalam bentuk kuesioner yang nantinya 

akan didistribusikan di SMK LPI (Lembaga Pendidikan Indonesia) dan 

SMK Akpeni Semarang dengan jumlah subjek yang terkumpul 25 orang. 

Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan metode try out terpakai. 

Hal ini dilakukan mengingat terbatasnya jumlah subyek penelitian, efisiensi 

dalam segi waktu, tenaga dan biaya. Pada metode try out terpakai, 

penyebaran skala atau pengambilan data hanya dilakukan satu kali saja, 

dalam arti data subyek yang telah digunakan untuk data uji coba juga akan 

digunakan sebagai data penelitian. 

 Mengingat adanya kekurangan pada penggunaan metode try out 

terpakai, khususnya kekurangan dalam kemungkinan akan banyaknya 

jumlah item yang akan gugur. Setelah melakukan uji coba penjajakan ini, 

peneliti melakukan penelitian yang sebenarnya. Pengambilan data 

dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, pada penelitian 

pertama peneliti menyebarkan skala pada SMK LPI (Lembaga Pendidikan 

Indonesia) pada pukul 11.00 WIB saat jam sekolah telah selesai, kesiswaan 

mengumpulkan 15 remaja dari kelas X sampai kelas XII yang sudah ada di 

dalam daftar kesiswaan untuk di jadikan subjek penelitian, kesiswaan 

menyediakan ruang kelas yang kosong, peneliti mulai menyebarkan skala 

pada jam 11.10 WIB dan berlangsung selama 25 menit. Setelah selesai 

pengambilan data pada SMK LPI peneliti kemuadian lanjut perjalan menuju 

SMK AKPELNI Semarang yang akan di mulai pada pukul 12.00 WIB 

waktu israhat sekolah sampai pukul 12.30, Sebelum penelitian di mulai 
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peneliti mulai mempersiapkan skala yang akan disebarkan pada subjek di 

ruangan perpustakaan yang sudah di sediakan oleh pihak sekolah. Subjek 

yang dikumpulkan oleh guru BK berjumlah 10 remaja dari kelas X sampai 

kelas XII, dan berlangsung selama 30 menit.  

 

D. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Pengujian terhadap validitas dan reliabilitas kedua  alat ukur 

dilakukan melalui bantuan program komputer Statistical Packages for 

Social Sciences (SPSS).  

 

   Skala Kecerdasan emosional 

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap skala kecerdasan emosional, 

diperoleh hasil bahwa dari 50 item yang diujicobakan, ternyata terdapat 22 

item yang gugur atau tidak valid, sehingga total item yang valid adalah 28 

item. Koefisinen erkisar antara 0,303 sampai 0,616. Perincian mengenai 

item yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 3. 

Sebaran ItemValid dan Gugur Skala  Kecerdasan emosional 

o Aspek-Aspek Favourable Unfavourable Item 

Valid 

1 Kesadaran Diri 1,(3),5,(7),(9) (2),(4),(6), 8,10 4 
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2 Pengendalian Diri 11, (13),15,17,19 (12), 14,16,18,20 8 

3 Motivasi 21,23, 25,27,29 22,24, (26),28,30 9 

4 Empati (31),33,35,(37),(39) (32),34,36,38,(40) 5 

5 Keterampilan 

Sosial 

(41),43,(45),(47),(49) (42),(44),46,(48),(50) 2 

 Jumlah Item Valid 14 14 28 

Keterangan: 

F  : Pernyataan Favourable 

UF: Pernyataan Unfavourable 

(   ): Item yang gugur 

Hasil uji reliabilitas terhadap skala kecerdasan emosional 

memperoleh hasil koefisien reliabilitas sebesar 0,831 yang berarti skala 

tersebut dapat diandalkan untuk mengungkap kecerdasan emosional. Hasil 

perhitungan selengkapnya pada Lampiran C. 
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