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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Tahap pertama yang dilakukan dalam sebuah penelitian adalah 

menetapkan kancah atau tempat penelitian. Penetepan tempat penelitian 

dilakukan berdasarkan ciri-ciri yang dibutuhkan dalam penelitian 

melalui pengamatan. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, peneliti memutuskan 

untuk melakukan penelitian di Kabupaten Kudus. Subyek yang diambil 

dalam penelitian ini menggunakan accidental purposive sampling, yaitu 

dalam satu kabupaten peneliti memilih 2 perusahaan yaitu PT. Hartono 

Istana Teknologi(Polytron) dan PT. Djarum. Kriteria subyek yang 

diambil dalam penelitian ini adalah karyawan swasta yang berumur 

maksimal 3 tahun sebelum usia pensiun atau yang berumur 53-55 

tahun. 

PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron) merupakan 

perusahaan yang bergerak dibidang elektronik. Hingga saat ini, PT. 

Hartono Istana Teknlogi (Polytron) memiliki karyawan lebih dari 6.000 

orang, 11 kantor perwakilan, 5 authorized dealer, dan 50 service center 

yang meliputi seluruh Indonesia. PT. Djarum merupakan perusahaan 

keluarga yang memproduksi rokok kretek terbesar di Indonesia yang 

berpusat di Kota Kudus. Hingga saat ini PT. Djarum telah memiliki 

karyawan sebanyak 75.000 orang dari seluruh kantor cabang di 

Indonesia. 
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Usia pensiun Indonesia secara umum sesuai dengan peraturan 

Undang-Undang tahun 2014 yaitu 58 tahun, namun di beberapa 

perusahaan swasta yang mengikuti peraturan perundang-undangan lama 

yaitu usia pensiun pada umur 56 tahun. 

Pertimbangan penentuan kancah penelitian ini berdasarkan: 

1. Peneliti menemukan adanya kasus kecemasan menjelang pensiun 

pada karyawan swasta berdasarkan wawancara yang telah peneliti 

lakukan dengan beberapa subyek. 

2. Subyek dengan ciri-ciri yang peneliti maksud ditemukan pada 

ketiga perusahaan tersebut. 

3. Penelitian dengan judul “Hubungan Kecerdasan Emosi dengan 

Kecemasan Menghadapi Masa Pensiun Pada Karyawan Swasta” 

belum pernah dilakukan diketiga perusahaan tersebut. 

4. Kedua perusahaan tersebut mengijinkan untuk melakukan 

penelitian ini. 

 

B. Persiapan Pengumpulan Data 

1. Permohonan Ijin Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengurus perijinan 

utnuk penelitian terlebih dahulu pada pihak-pihak yang terkait 

secara tertulis, sebagai berikut: 

1. Meminta surat permohonan ijin dari Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sebagai surat 

perijinan penelitian di PT. Polytron dan PT. Djarum. Surat 

tersebut bernomor 3789/B.7.3/FP/VII/2017 tertanggal 31 Juli 
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2017, yang sekaligus digunakan sebagai surat permohonan ijin 

untuk memulai mengadakan penelitian. 

2. Mengajukan surat permohonan ijin tersebut beserta 1 bendel 

fotokopi proposal skripsi dan contoh skala yang akan diberikan 

kepada masing-masing perusahaan.  

2. Penyusunan Alat Ukur 

Setelah mempersiapkan alat ukur penelitian yang berupa 

skala, peneliti menyiapkan 2 skala, yaitu skala kecemasan 

menghadapi masa pensiun yang diambil berdasarkan gejala-gejala 

kecemasan yaitu gejala fisik, gejala kognitif, gejala psikologis, serta 

skala kecerdasan emosi yang diambil berdasarkan aspek-aspek 

kecerdasan emosi yaitu aspek kesadaran diri, mengelola emosi, 

memanfaatkan emosi secara produktif, empati, dan keterampilan 

sosial.  

Pernyataan atau item yang digunakan disusun dengan 

kalimat-kalimat yang sederhana, sehingga mudah dipahami oleh 

subyek. Penyajian skala dalam bentuk tertutup, yaitu subyek 

penelitian diwajibkan memilih satu jawaban dari beberapa alternatif 

pilihan jawaban yang disediakan. Penyusunan dari masing-masing 

alat ukur dijelaskan sebagai berikut:  

a. Skala Kecemasan Menghadapi Masa Pensiun 

Skala kecemasan menghadapi masa pensiun terdiri dari 

gejala fisik, kognitif, dan psikologis. Skala terdiri dari 24 item, 

yang terdiri dari 12 item bersifat favourable dan 12 item 
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bersifat unfavourable. Sebaran item skala kecemasan 

menjelang pensium dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3: Sebaran Item Skala Kecemasan Menghadapi Masa 

Pensiun Pada Karyawan Swasta 

Gejala-Gejala 

Kecemasan 

JumlahItem 
Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Psikologis 1,7,13,19 2,8,14,20 8 

Fisik 3,9,15,21 4,10,16,22 8 

Kognitif 5,11,17,23 6,12,18,24 8 

Total 12 12 24 

 

b. Skala Kecerdasan Emosi 

Skala kecerdasan emosi terdiri dari aspek-aspek 

kecerdasan emosi yaitu aspek kesadaran diri, mengelola emosi, 

memanfaatkan emosi secara produktif, empati, dan 

keterampilan sosial. Skala terdiri dari 30 item, yang terdiri dari 

15 item favourable dan 15 item unfavourable. Sebaran item 

skala kecerdasan emosi dapat dilihat di tabel 4. 

Tabel 4: Sebaran Item Skala Kecerdasan Emosional 

Aspek-Aspek 

Kecerdasan 

Emosional 

JumlahItem 

Jumlah Favourable Unfavourable 

Kesadaran Diri 1,11,21 2,12,22 6 

Memanfaatkan 

Emosi Secara 

Produktif 

3,13,23 4,14,24 6 

Mengelola 

Emosi 

5,15,25 6,16,26 6 

Empati 7,17,27 8,18,28 6 

Keterampilan 

Sosial 

9,19,29 10,20,30 6 

Total 15 15 30 
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C. Uji Coba Alat Ukur 

Peneliti menggunakan sistem try out  terpakai dalam penelitian 

ini, yaitu pengambilan data hanya dilakukan sekali dan digunakan 

untuk uji coba skala sekaligus sebagai data penelitian. Hasil data yang 

diperoleh digunakan untuk mencari validitas dan kemudian item-item 

yang valid (tidak gugur) digunakan untuk uji reliabilitas. 

 

D. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 18-24 Agustus 2017 di 

PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron) Kudus dan tanggal 21 

Agustus-  11 September 2017 di PT. Djarum Kudus. Jumlah subyek 

yang sedang menghadapi masa pensiun 3 tahun mendatang adalah 12 

orang dari PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron) dan 18 orang dari 

PT. Djarum, sehingga semua subyek dijadikan sebagai subjek 

penelitian. 

Penyebaran  skala pada subjek dilakukan oleh kepala HRD 

dari masing-masing perusahaan. Pada tanggal 18 dan 21 Agustus 2017, 

peneliti menyerahkan skala kepada kepala HRD PT. Hartono Istana 

Teknologi (Polytron) dan PT. Djarum, kemudian keesokan harinya 

skala diberikan kepada subjek penelitian sesuai dengan karakteristik 

penelitian.  Pada tanggal 24 Agustus dan 11 September 2017, skala 

diserahkan kembali pada peneliti oleh kepala HRD sebanyak 12 

eksemplar dari PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron) dan 18 

eksemplar dari PT. Djarum dengan lengkap dan dapat dianalisis. 
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Setelah pengumpulan data, peneliti melakukan pencatatan 

hasil dan membuat tabulasi data hasil skala penelitian yang kemudian 

dilakukan uji coba (lampiran B). Penghitungan validitas menggunakan 

alat bantu komputer melalui program Statistical Packages for Social 

Sciences (SPSS). Pengujian terhadap validitas item pada skala 

kecemasan menghadapi masa pensiun pada karyawan swasta dan skala 

kecerdasan emosi menggunakan teknik korelasi product moment, 

kemudian dikorelasikan dengan korelasi part whole. Reliabilitas alat 

ukur diuji menggunakan teknik Alpha Cronbach. Uji coba yang telah 

dilakukan, diketahui ada satu item gugur dari skala kecemasan 

menghadapi masa pensiun dan tiga item gugur dari skala kecerdasan 

emosi, maka skor dari ite, yang gugur disingkirkan dan skor item yang 

valid ditabulasi ulang untuk dijadikan data penelitian dan dapat dilihat 

di lampiran D. 

 

E. Uji Coba Skala Penelitian 

1. Skala Kecemasan Menghadapi Masa Pensiun 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas terhadap skala 

kecemasan menghadapi masa pensiun dipeoleh hasil bahwa dari 24 

item, 23 item valid dan satu item gugur dengan koefisien yang 

berkisar 0,369 – 0,895. Hasil selengkapnya dari skala kecemasan 

menghadapi masa pensiun dapat dilihat pada lampiran C-1, 

sedangkan sebaran item yang valid dan gugur dapat dilihat pada 

tabel 5. 
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Koefisien reliabilitas alpha skala kecemasan menghadapi 

masa pensiun adalah sebesar 0,955. Alat ukur ini tergolong reliabel 

sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini. Hasil perhitungan 

reliabilitas skala kecemasan menghadapi masa pensiun 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C-1. 

Tabel 5: Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Kecemasan 

Menghadapi Masa Pensiun Pada Karyawan Swasta 

Gejala-

Gejala 

Kecemasan 

JumlahItem Jumlah 

Favourable Unfavourable Gugur Valid 

Psikologis 1,7,13,19 2,8,14,20 0 8 

Fisik 3,9,15,21 (4),10,16,22 1 7 

Kognitif 5,11,17,23 6,12,18,24 0 8 

Total Valid 12 11 1 23 

Keterangan: nomor item dengan tanda () adalah item gugur. 

2. Skala Kecerdasan Emosi 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas terhadap skala 

kecemasan menghadapi masa pensiun dipeoleh hasil bahwa dari 30 

item, 27 item valid dan 3 item gugur dengan koefisien yang berkisar 

0,382 – 0,900. Hasil selengkapnya dari skala kecerdasan emosi 

dapat dilihat pada lampiran C-2, sedangkan sebaran item yang valid 

dan gugur dapat dilihat pada tabel 5. 

Koefisien reliabilitas alpha skala kecerdasan emosi adalah 

sebesar 0,966. Alat ukur ini tergolong reliabel sehingga dapat 

digunakan dalam penelitian ini. Hasil perhitungan reliabilitas skala 

kecemasan menghadapi masa pensiun selengapnya dapat dilihat 

pada lampiran C-2. 
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.Tabel 6: Sebaran ItemValid dan Gugur Skala Kecerdasan 

Emosional 

Aspek-Aspek  

Kecerdasan 

Emosional 

JumlahItem Jumlah 

Favourable Unfavourable Gugur Valid 

Kesadaran Diri 1,11,21 2,12,22 0 6 

Memanfaatkan 

Emosi Secara 

Produktif 

3,13,23 (4),14,24 1 5 

Mengelola 

Emosi 
(5),15,25 6,16,26 1 5 

Empati 7,17,27 8,18,(28) 1 5 

Keterampilan 

Sosial 
9,19,29 10,20,30 0 6 

Total Valid 14 14 3 27 

Keterangan: nomor item dengan tanda () adalah item gugur. 


