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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian 

pendekatan kuantitatif. Menurut Azwar (2013, hal. 5), pendekatan 

kuantitatif merupakan pendekatan yang menekankan analisisnya pada 

data-data angka yang diolah dengan metoda statistika. Pendekatan 

kuantitatif dilakukan dalam pengujian hipotesis dan menyandarkan 

kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan 

hipotesis nihil. Melalui metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi 

perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang 

diteliti dan merupakan penelitian sampel besar. 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Penelitian mengenai hubungan antara kecerdasan Emosi 

dengan kecemasan dalam menghadapi masa pensiun pada karyawan 

swasta memiliki variabel penelitian sebagai berikut: 

1. Variabel Tergantung : Kecemasan menghadapi masa pensiun  

2. Variabel Bebas : Kecerdasan Emosi 
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Kecemasan Menghadapi Masa Pensiun 

Kecemasan menghadapi masa pensiun pada karyawan 

swasta merupakan suatu keadaan atau perasaan tidak menyenangkan 

seperti khawatir, bingung, takut, dan gelisah karena tidak pasti akan 

masa depannya, dan belum siap menerima kenyataan akan memasuki 

masa pensiun dengan segala akibatnya. Peneliti mengukur 

kecemasan menghadapi masa pensiun melalui skala kecemasan 

menghadapi pensiun pada karyawan swasta yang terdiri dari gejala 

fisik, kognitif dan psikologis. Semakin tinggi skor yang didapat pada 

skala kecemasan maka tingkat kecemasan akan semakin tinggi. 

Sebaliknya, apabila semakin rendah skor pada skala kecemasan, 

maka tingkat kecemasan akan semakin rendah. 

2. Kecerdasan Emosi 

Kecerdasan emosi adalah kemampuan mengenali perasaan 

kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan untuk memotivasi 

diri, dan kemampuan mengelola dan mengekspresikan emosi dengan 

tepat, serta membina hubungan orang lain. Peneliti mengukur 

kecerdasan Emosi melalui skala kecerdasan Emosi yang terdiri dari 

aspek kesadaran diri, mengelola emosi, mengelola emosi secara 

produktif, empati, dan keterampilan sosial. Semakin tinggi skor yang 

didapat pada skala kecerdasan emosi, maka tingkat kecerdasan 

Emosi semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah skor yang 

didapat pada skala kecerdasan Emosi, maka tingkat kecerdasan 

emosionl juga semakin rendah. 
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D. Subyek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan swasta yang 

sedang menghadapi masa pensiun di PT. Djarum dan PT. Polytron di 

Kota Kudus. 

2. TeknikPengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling, yaitu metode yang hanya digunakan pada 

golongan subyek tertentu dan bersedia sebagai subyek penelitian. 

Peneliti menggunakan teknik tersebut karena peneliti hanya 

mengambil subyek yang berumur maksimal 3 tahun sebelum usia 

pensiun atau yang berumur 53-55 tahun. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpuan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode skala. Menurut Azwar (2013, hal 97), skala merupakan 

kumpulan pernyataan-pernyataan yang ditulis, disusun, dan dianalisis 

sedemikian rupa sehingga respon seseorang terhadap pernyataan 

tersebut dapat diberi angka (skor dan kemudian dapat 

diinterpretasikan). 

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam 

skala yaitu, skala untuk mengungkapkan kecemasan dalam menghadapi 

pensiun pada pegawai swasta dan skala untuk mengungkapkan 

kecerdasan Emosi.  
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Skala dalam penelitian ini berisikan pernyataan-pernyataan 

favourable (mendukung) dan unfavourable (tidak mendukung). Dalam 

pelaksanaanya sistem penilaian skala menggunakan empat kategori 

respon, dimana subjek diminta untuk memilih salah satu di antara 

empat kemungkinan jawaban yang telah disediakan, meliputi: 

a. SS  : Jawaban yang menunjukkan bahwa kondisi subyek  

“Sangat Sesuai” dengan pernyataan. 

b. S  : Jawaban yang menunjukkan bahwa kondisi subyek  

“Sesuai” dengan pernyataan. 

c. TS  : Jawaban yang menunjukkan bahwa kondisi subyek  

“Tidak  Sesuai” dengan pernyataan. 

d. STS  : Jawaban yang menunjukkan bahwa kondisi subyek  

“Sangat Tidak Sesuai” dengan pernyataan. 

Pernyataan yang favourable diberi skor sebagai berikut: skor 4 

untuk Sangat Sesuai (SS), skor 3 untuk Sesuai (S), skor 2 untuk Tidak 

Sesuai (TS), dan skor 1 untuk Sangat Tidak Sesuai (STS), sedangkan 

pernyataan unfavourable yaitu: skor 1untuk Sangat Sesuai (SS), skor 2 

untuk Sesuai (S), skor 3 untuk Tidak Sesuai (TS), dan skor 4 untuk 

Sangat Tidak Sesuai (STS). 

1. Skala Kecemasan Menghadapi Pensiun pada Karyawan Swasta 

Skala yang digunakan untuk mengukur kecemasan dalam 

menghadapi pensiun adalah berdasarkan gejala-gejala kecemasan. 

Pada pernyataan favourable, semakin tinggi skor yang diperoleh 

maka dapat diartikan bahwa tingginya tingkat kecemasan 
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menghadapi pensiun pada karyawan swasta. Sebaliknya, dalam 

pernyataan unfavourable, semakin rendah skor yang diperoleh 

maka dapat diartikan bahwa rendahnya tingkat kecemasan yang 

diperoleh. 

Tabel 1: Blue Print Skala Kecemasan Menghadapi Pensiun Pada      

Karyawan Swasta 

Gejala-Gejala 

Kecemasan 

JumlahItem 
Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Gejala Fisik 4 4 8 

Kognitif 4 4 8 

Psikologis 4 4 8 

Total 12 12 24 

 

2. Skala Kecerdasan Emosi 

Skala yang digunakan untuk mengukur kecerdasan Emosi 

adalah berdasarkan aspek-aspek kecerdasan Emosi.Pada pernyataan 

favourable, semakin tinggi skor yang diperoleh maka dapat 

diartikan bahwa tingginya tingkat kecerdasan emosi menghadapi 

pensiun pada karyawan swasta. Sebaliknya, dalam pernyataan 

unfavourable, semakin rendah skor yang diperoleh maka dapat 

diartikan bahwa rendahnya tingkat kecerdasan emosi yang 

diperoleh. 
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  Tabel 2: Blue Print Skala Kecerdasan Emosi 

Aspek-Aspek  

Kecerdasan Emosi 

JumlahItem 
Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Kesadaran Diri 3 3 6 

Memanfaatkan Emosi 

Secara Produktif 

3 3 6 

Mengelola Emosi 3 3 6 

Empati 3 3 6 

Keterampilan Sosial 3 3 6 

Total 15 15 30 

 

F. Validitas Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Menurut Hadi (1995, hal. 102), validitas adalah seberapa 

cermat suatu alat ukur dapat mengungkap dengan jitu gejala-gejala 

yang hendak diukur.  

Uji validitas yang akan digunakan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan teknik korelasi product moment yaitu 

mengkorelasikan skor tiap item dengan skor totalnya. 

Korelasi antara skor item dengan skor total pada skala 

kecemasan menghadapi pensiun dengan skala kecerdasan emosi 

menghasilkan nilai over-estimate (angka korelasi yang kelebihan 

bobot), maka digunakan teknik korelasi part whole, sebagai koreksi 

dari angka yang memiliki bobot lebih. 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut 

sebagai pengukuran yang reliable (Azwar, 2013, hal. 6). Reliabilitas 

memiliki berbagai nama antara lain: keajegan, kestabilan, 
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konsistensi, dan sebagaiya, ide pokok yang terkandung dalam 

konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

koefisien Alpha dari Cronbach untuk mengetahui reliabilitas skala 

kecemasan menghadapi pensiun dan skala kecerdasan emosi. 

 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data yang akan digunakan untuk menguji hubungan 

antara kecerdasan emosi dengan kecemasan menghadapi pensiun pada 

karyawan swasta adalah teknik analisis korelasi Product Moment dari 

Pearson.  


