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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bekerja 

dengan angka, yang datanya berwujud bilangan 

(skor/nilai/frekuensi/peringkat), yang dianalisis dengan menggunakan 

statistik untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian yang 

bersifat spesifik, dan untuk melakukan prediksi bahwa suatu variabel 

tertentu mempengaruhi variabel yang lain, Creswell (dalam Alsa, 

2011). Tipe penelitian kuantitatif dikaitkan dengan proses induksi 

enumeratif, yaitu dengan menarik kesimpulan berdasarkan angka dan 

melakukan abstraksi berdasarkan generalisasi.  

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel merupakan langkah penetapan variabel-

variabel utama dalam penelitian ini dan penentuan fungsinya masing-

masing. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Variabel tergantung  : Pemaafan 

2. Variabel bebas  : Kecerdasan Emosional 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Melaksanakan penelitian untuk menghindari kesalah pahaman 

mengenai data yang akan dikumpulkan dalam menentukan alat 
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pengumpulan data, maka batasan operasional dari variabel-variabel 

penelitian perlu dijelaskan terlebih dahulu. Penelitian ini batasan 

operasional dari variabel yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Pemaafan 

Pemaafan adalah kemampuan seseorang untuk melepaskan 

perasaan negatif seperti marah, benci, dendam terhadap pihak yang 

menyakiti dan memilih untuk berdamai serta memperbaiki 

hubungan yang telah rusak tanpa adanya keinginan untuk balas 

dendam dan membicarakan peristiwa atau orang yang bersangkutan 

di belakang, sehingga tercipta hubungan yang harmonis kembali, 

dan dengan ikhlas memaafkan kesalahan orang yang telah 

menyakitinya.  

Pemaafan diungkap melalui skala pemafaan yang disusun 

berdasarkan tiga aspek pemaafan, yaitu avoidance motivation 

menurunnya motivasi untuk menghindari kontak secara langusng 

dengan pelaku, revenge motivation menurunnya motivasi untuk 

membalas dendam dengan pelaku, dan beneviolence motivation 

motivasi untuk berbuat baik kepada pelaku. Semakin tinggi hasil 

skor yang diperoleh menunjukan bahwa subjek penelitian memiliki 

tingkat pemaafan yang tinggi, demikian sebaliknya. 

2. Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosional adalah kemampuan yang dimiliki 

seseorang dalam mengenali, mengendalikan, dan mengelola emosi 

dalam diri sendiri serta mampu memahami perasaan orang lain, 

memecahkan masalah dan berpikir realistis sehingga mampu 

merespon secara positif setiap kondisi yang merangsang munculnya 
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emosi tersebut serta dapat menyikapi permasalahan tersebut dengan 

cara dan dalam kondisi yang tepat.  

Kecerdasan emosional diungkap melalui skala kecerdasan 

emosional yang disusun berdasarkan lima aspek kecerdasan 

emosional, yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, memotivasi diri, 

empati (mengenali emosi orang lain), dan ketrampilan sosial 

(membina hubungan dengan orang lain). Semakin tinggi skor yang 

didapatkan subjek pada skala ini, maka subjek memiliki kecerdasan 

emosional yang baik, begitu juga sebaliknya. 

 

D. Subyek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang 

hendak dikenai generalisasi hasil penelitian (Azwar, 2014). Populasi 

dalam penelitian ini adalah karyawan di Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian populasi, karena ia merupakan bagian 

dari populasi, tentulah ia harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh 

populasinya (Azwar, 2014). Pengambilan sampel pada penelitian ini 

dilakukan dengan teknik Cluster Random Sampling, yaitu 

pengambilan sampel dilakukan terhadap sampling unit, dimana 

sampling unitnya terdiri dari beberapa kelompok (cluster). 

Pengambilan sampel dengan cara klaster adalah melakukan 

randomisasi terhadap kelompok, bukan terhadap subjek secara 

individual (Azwar, 2014). 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian berguna untuk 

mengungkap fakta dari variabel yang akan diteliti (Azwar, 2014). 

Dalam penetilian ini, peneliti menggunakan metode kuesioner berupa 

skala sikap model Likert untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. 

Skala sikap disusun untuk mengungkap sikap pro dan kontra, positif 

dan negatif, setuju dan tidak setuju terhadap suatu objek sosial (Azwar, 

2014). Peneliti menggunakan skala tersebut karena skala Likert sesuai 

dengan tujuan peneliti untuk mengukur sikap (self-report). 

Penelitian ini terdapat dua jenis skala, yaitu skala pemaafan dan 

skala kecerdasan emosional, yang keduanya berupa Skala Likert guna 

memudahkan subyek untuk mengisi. Masing-masing jawaban memiliki 

nilai untuk keperluan analisis, dan diisi sesuai dengan kondisi subyek.  

1. Skala Pemaafan 

Skala pemaafan dalam penelitian ini diungkap melalui tiga 

aspek pemaafan, yaitu Avoidance Motivation, Revenge Motivation, 

Beneviolence Motivation. 

Berikut dibawah ini akan disajikan rancangan jumlah item 

skala pemaafan pada remaja akhir:  
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Tabel 1 

Rancangan Skala Pemaafan 

 

 
Komponen Pemaafan 

Jumlah Item 
Total 

Favourable Unfavourable 

 Avoidance motivation 4 4 8 

 Revenge motivation 4 4 8 

 Beneviolence motivation 4 4 8 

Total 12 12 24 

 

 

Item pada skala pemafaan terdiri dari dua pernyataan yaitu 

pernyataan favourable (mendukung) dan pernyataan unfavourable 

(tidak mendukung). 

Alternatif pilihan jawaban pada skala pemafaan yang 

digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi empat pilihan 

jawaban yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan 

sangat tidak sesuai (STS). 

Sistem penilaian skala pemafaan adalah sebagai berikut, 

pernayataan favourable apabila subjek menjawab Sangat Sesuai 

(SS) diberi skor 4, Sesuai (S) diberi skor 3, Tidak Sesuai (TS) diberi 

skor 2, dan Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi skor 1. Pernyataan 

unfavourable apabila subjek menjawab Sangat Sesuai (SS) diberi 

skor 1, Sesuai (S) diberi skor 2, Tidak Sesuai (TS) diberi skor 3, dan 

Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi skor 4. 
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2. Skala Kecerdasan Emosional 

 Skala kecerdasan emosional diungkap melalui lima aspek-aspek 

kecerdasan emosional yaitu, kesadaran diri, pengaturan diri, 

memotivasi diri, empati, ketrampilan sosial.  

Berikut dibawah ini akan disajikan rancangan jumlah item 

skala kecerdasan emosional:  

 

Tabel 2 

Rancangan Skala Kecerdasan Emosional 

 

 Komponen Kecerdasan 

Emosional 

Jumlah Item 
Total 

Favourable Unfavourable 

 Kesadaran diri 3 3 6 

 Pengaturan diri 3 3 6 

 Memotivasi diri 3 3 6 

 Empati 3 3 6 

 Ketrampilan sosial 3 3 6 

Total 15 15 30 
 

  

   Item pada skala kecerdasan emosional terdiri dari dua 

pernyataan yaitu pernyataan favourable (mendukung) dan 

pernyataan unfavourable (tidak mendukung).  

Alternatif pilihan jawaban pada skala kecerdasan emosional 

yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi empat 

pilihan jawaban yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai 

(TS), dan sangat tidak sesuai (STS). 
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Sistem penilaian skala kecerdasan emosioanl adalah sebagai 

berikut, pernayataan favourable apabila subjek menjawab Sangat 

Sesuai (SS) diberi skor 4, Sesuai (S) diberi skor 3, Tidak Sesuai (TS) 

diberi skor 2, dan Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi skor 1. 

Pernyataan unfavourable apabila subjek menjawab Sangat Sesuai 

(SS) diberi skor 1, Sesuai (S) diberi skor 2, Tidak Sesuai (TS) diberi 

skor 3, dan Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi skor 4. 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

Validitas dan reliabilitas alat ukur tergantung pada akurasi dan 

kecermatan data hasil alat ukur, sehingga diperlukan alat ukur yang 

akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara illmiah. 

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas berasal dari kata validity yang artinya sejauhmana 

kecermatan dan ketepatan suatu alat ukur dapat melakukan 

pengukurannya. Uji validitas terhadap alat ukur dalam penelitian ini 

menggunakan teknik korelasi Product Moment dari KarlPearson, 

guna menghindari terjadinya over estimate (angka korelasi yang 

kelebihan bobot) akan dilakukan koreksi dengan teknik korelasi 

Part Whole. Penghitungan uji validitas pada penelitian ini 

menggunakan alat bantu program komputer Statistical Packages for 

Social Science(SPSS) 17,0for Windows. 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukan sejauh mana 

suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Reliabilitas 

berpusat pada konsistensi hasil alat ukur, yang mengandung arti 
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kecermatan dari sebuah pengukuran. Pengujian reliabilitas pada 

penelitian ini menggunakan teknik koefisienAlpha dariCronbach, 

karena penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa 

skala. Penghitungan uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan 

alat bantu program komputer Statistical Packages for Social 

Science(SPSS) 17, for Windows. 

 

G. Metode Analisis Data 

Guna melihat hubungan antara kecerdasan emosional dengan 

forgiveness pada remaja akhir, maka peneliti menggunakan metode 

analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan metode statistik, 

berkaitan dengan data yang akan diambil adalah alat ukur berupa 

angka. Adapula teknik yang akan digunakan adalah korelasi Product 

Moment dari Karl Pearson. 

 


