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BAB IV 

PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

1.  Orientasi Kancah 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

menentukan tempat atau kancah penelitian. Peneliti melakukan 

pengamatan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan 

pengamatan tersebut peneliti melakukan penelitian secara door to door, 

yang mempunyai tujuan untuk mengetahui keadaan ibu-ibu yang 

memiliki anak pertama usia balita.  

Perluasan wilayah kota Semarang sangat pesat sekali, ditandai 

dengan tumbuhnya perumahan-perumahan baru yang tersebar hampir 

di semua kecamatan. Kecamatan Pedurungan sebagai bagian dari 

wilayah kota Semarang terdiri dari beberapa kelurahan, yaitu kelurahan 

Pedurungan Lor, Pedurungan Kidul, Pedurungan Tengah, Gemah, 

Kalicari, Muktiharjo Kidul, Palebon,  Plamongan Sari, Tlogosari Kulon, 

Tlogosari Wetan Tlogomulyo dan Penggaron Kidul. Dari beberapa 

kelurahan yang disebutkan di atas, kelurahan Pedurungan Lor 

digunakan sebagai tempat penelitian.   

Banyaknya pertumbuhan perumahan di Kelurahan Pedurungan 

Lor peneliti jadikan sebagai tempat penelitian karena beberapa 

penghuninya adalah keluarga muda dan baru memiliki anak usia balita. 
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Ibu-ibu yang memiliki anak pertama usia balita, mengalami penyesuaian 

dalam masa sebagai orangtua. Penyesuaian ini berhubungan dengan 

pengasuhan. Pengasuhan yang yang berkaitan dengan perawatan, 

pendidikan, dan kasih sayang, yang sebagian besar atau lebih dominan 

dalam sehari-hari dialami ibu menjadi hal yang baru bagi ibu-ibu muda 

ini. Selain di perumahan peneliti melakukan penelitian di daerah sekitar 

perumahan yaitu di perkampungan, dan melakukan pendekatan pada 

ibu-ibu yang mengantar atau menjemput anak di taman kanak-kanak. 

Peneliti juga mengunjungi posyandu untuk menemui ibu-ibu yang 

memiliki anak usia balita.  

Penelitian dilakukan di Kelurahan Pedurungan Lor karena peneliti 

tinggal di wilayah tersebut sehingga mempermudah peneliti karena 

tempat yang dituju tidak jauh. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

secara empirik stres yang dialami ibu-ibu yang memiliki anak pertama 

usia balita ditinjau dari kecerdasan emosi dan status kerja ibu. Peneliti 

memperoleh gambaran tentang ibu-ibu yang memiliki anak pertama usia 

balita atau memiliki lebih dari satu anak usia balita dari cerita dan 

wawancara pada ibu-ibu dan hal-hal yang dialami semenjak memiliki 

anak.  

Hal-hal yang menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan 

penelitian pada ibu-ibu yang memiliki anak pertama usia balita di 

Kelurahan Pedurungan Loradalah: 
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1. Berdasarkan hasil wawancara dan cerita dari ibu-ibu yang 

memiliki anak usia balita 

2. Kesediaan dari ibu-ibu yang dijadikan sebagai subyek penelitian 

3. Letak obyek penelitian di Kelurahan Pedurungan Lor karena 

peneliti tinggal di wilayah itu sehingga mempermudah 

melakukan penelitian. 

2.  Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian dilakukan sebagai langkah awal sebelum 

peneliti melakukan penelitian di lapangan. Persiapan penelitian 

dilakukan supaya penelitian berjalan sesuai dengan keinginan dan tetap 

terarah. Persiapan penelitian meliputi pengurusan administratif dan 

penyusunan alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian. 

a. Persiapan Administratif 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti mengajukan 

permohonan kepada Ketua Program Magister Psikologi Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang. Selanjutnya Ketua Program 

Magister Sains Psikologi mengeluarkan surat ijin penelitian tanggal 

19 Juni 2017, nomor  706/A.7.04/MP/VI/2017, berdasarkan surat 

tersebut peneliti kemudian melaksanakan kunjungan ke rumah-

rumah  (door to door) dan kepada ibu-ibu yang peneliti temui serta 

informasi dari semua pihak untuk membagikan questionaire kepada 

ibu-ibu yang memiliki anak pertama usia balita. Penelitian dilakukan 

mulai tanggal ( 26 juni-16 Agustus 2017) 
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b. Persiapan Alat Ukur 

Langkah awal dalam penyusunan alat ukur dilakukan dengan 

penetapan definisi operasional dari setiap variabel. Penetapan 

definisi operasional dilakukan untuk mendapatkan pengertian yang 

tepat dari setiap variabel mengenai bentuk perilaku yang sesuai 

dengan subjek. Penyusunan skala psikologi dilakukan berdasarkan 

aspek atau dimensi dari masing-masing variabel yang kemudian 

diuraikan menjadi beberapa indikator perilaku, yang kemudian 

dijabarkan dalam bentuk aitem-aitem. 

Masing-masing variabel dalam penelitian ini menggunakan 

skala model likert. Skala likert terdiri dari dua bentuk pernyataan, 

yaitu pernyataan favorable dan pernyataan unfavorable. Skala likert 

pada penelitian ini menggunakan empat variasi jawaban yaitu 

Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat 

Tidak Sesuai (STS). Peneliti hanya menggunakan empat pilihan 

jawaban karena untuk menghindari error of central tendency yaitu 

kesalahan karena responden cenderung memilih nilai tengah (netral) 

dari pilihan yang disediakan.  

1) Skala Stres 

Skala Stres terdiri dari 32 aitem, terdiri dari 16 aitem 

favorable dan 16 aitem unfavorable yang disusun berdasarkan 

gejala- gejala stres yaitu gejala emosional, gejala intelektual, 
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gejala fisik dan gejala interpersonal Rancangan sebaran aitem 

skala stress dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Sebaran Aitem Skala Stress 

Gejala Stres Sebaran item Jumlah 
Item Favourable Unfavourable 

Gejala Emosional 1,9,17,25 5,13,21,29 8 
Gejala intelektual 2,10,18,26 6,14,22,30 8 
Gejala fisik 3,11,19,27 7,15,23,31 8 
Gejala interpersonal 4,12,20,28 8,16,24,32 8 

Total  16 16 32 

 

2) Skala Kecerdasan Emosi 

 Skala kecerdasan Emosi terdiri dari 30 aitem, dimana 15 

aitem favorable dan 15 aitem unfavorable yang disusun 

berdasarkan pada lima wilayah kecerdasan emosional yaitu 

mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, 

mengenali emosi orang lain dan membina hubungan. Rancangan 

sebaran skala kecerdasan emosi pada penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Sebaran Aitem Skala Kecerdasan Emosi 

Wilayah utama 
kecerdasan emosi 

Sebaran Item Jumlah 
Item Favourable Unfavourabel 

Mengenali Emosi Diri 1,11,21 6,16,26 6 
Mengelola Emosi 2,12,22 7,17,27 6 
Motivasi Diri 3,13,23 8,18,28 6 
Mengenali Emosi Orang 
lain 

4,14,24 9,19,29 6 

Membina Hubungan 
dengan Orang lain 

5,15,25 10,20,30 6 

Jumlah  15 15 30 

 

 

3) Status Kerja Ibu 
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Status ibu dapat dilihat dari identitas yang dituliskan oleh 

responden, sehingga dari pengisian identitas itu dapat terlihat 

status ibu apakah sebagai ibu bekerja atau ibu tidak bekerja. 

3.  Pelaksanaan Uji Coba 

Skala yang telah disusun kemudian digunakan dalam penelitian. 

Uji coba skala digunakan untuk mengetahui apakah skala psikologi telah 

sesuai dengan fungsinya sebagai alat ukur dan digunakan untuk 

mengetahui apakah pernyataan yang dibuat dapat dengan mudah 

dipahami oleh responden. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan satu kali 

pengambilan data untuk try out sekaligus penelitian. 

A. Uji Validitas Skala 

a. Skala Stres 

Batas daya beda yang digunakan dalam kuesioner penyesuaian 

diri sebesar 0,3. Kuesionerstres pada pelaksanaan penelitian 

terdiri dari 32 aitem, didapatkan hasil 21 item valid dan 11 item 

gugur.  Uji validitas skala Stres dilakukan 2 kali putaran. Pada 

putaran kedua atau putaran terakhir diperoleh koefisien validitas 

berkisar antara 0,352 sampai dengan 0,582.  

Berdasarkan hasil pengolahan data uji coba dengan 

menggunakan aplikasi komputer Statistical Packages for Social 

Science (SPSS) for Windows versi 20.0 dengan batas daya beda 0,3 

didapatkan 11 aitem gugur. Sebaran skala aitem yang valid dan 

gugur pada skala stress dapat dilihat pada tabel 4.4. 
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Tabel 4.3. Sebaran Aitem Valid dan Gugur pada Skala Stress 

Gejala Stres Sebaran item Jumlah Item 
valid Favourable Unfavourable 

Gejala Emosional 1,9,17,25 5,13*,21,29* 6 
Gejala intelektual 2,10,18,26* 6,14*,22,30* 5 
Gejala fisik 3,11,19,27 7,15,23,31 8 
Gejala interpersonal 4*,12*,20*,28* 8*,16,24,32* 2 

Total  11 10 21 

Keterangan : 

(*) adalah nomor aitem gugur 

 

Tahap selanjutnya setelah mengetahui jumlah dan sebaran item 

yang lolos seleksi, peneliti menilai bahwa Skala  Stres layak untuk 

digunakan untuk penelitian. Skala Stres yang valid selanjutnya 

digunakan sebagai alat ukur penelitian.  

b. Skala Kecerdasan Emosi 

Skala Kecerdasan Emosi yang terdiri dari 30 aitem menggunakan 

batas daya beda sebesar 0,30.Uji validitas Skala Kecerdasan 

Emosi dilakukan 3 kali putaran. Pada putaran  ketiga atau putaran 

terakhir diperoleh koefisien validitas berkisar antara 0,305 

sampai dengan 0,797. 

Adapun Sebaran skala aitem yang valid dan gugur pada skala 

kecerdasan emosi dapat dilihat pada tabel 4.6. 

 

 

Tabel 4.4. Sebaran Aitem Valid dan Gugur pada Skala 

Kecerdasan emosi 

Lima wilayah utama 
kecerdasan emosi 

Sebaran Item Jumlah 
Item Valid Favourable Unfavourabel 
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Mengenali Emosi Diri 1,11,21 6,16*,26 5 
Mengelola Emosi 2*,12*,22 7,17,27 4 
Motivasi Diri 3*13*,23 8*,18,28* 2 
Mengenali Emosi Orang 
lain 

4,14,24 9,19,29* 5 

Membina Hubungan 
dengan Orang lain 

5,15,25* 10,20,30* 4 

Jumlah  item valid 10 10 20 

Keterangan: 

(*) adalah nomor aitem gugur 

 

B. Uji Reliabilitas 

Perhitungan reliabilitas Skala Stres dan Skala Kecerdasan Emosi 

menggunakan rumus Alpha Cronbach.   

Hasil dari uji reliabilitas menunjukkan bahwa koefisien skala 

Stres  pada putaran kedua sebesar 0,884.  Jadi skala Stres dapat 

diandalkan dan bersifat reliabel karena di atas 0,7 (Ghozali, 2013). 

Hasil dari uji reliabilitas menunjukkan bahwa koefisien skala 

Kecerdasan Emosi pada putaran ketiga sebesar 0,887. Pada 

putaran terakhir Skala Kecerdasan Emosi lebih besar dari 0,7, 

dengan demikian,  skala Kecerdasan Emosi dapat diandalkan dan 

bersifat reliabel. 

4. Pelaksanaan Penelitian 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti mencari informasi 

di wilayah kelurahan Pedurungan Lor siapa saja yang memiliki anak 

pertama usia balita. Pengambilan data dilakukan satu kali dengan 

menggunakan skala dan langsung digunakan sebagai data 

penelitian. Peneliti mengambil sejumlah subjek yaitu sebanyak 60 
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ibu di wilayah kelurahan Pedurungan Lor. Subjek terbagi menjadi 

dua kategori yaitu 30 ibu bekerja dan 30 ibu rumah tangga.  

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal 26 Juni 

sampai dengan 16 Agustus 2017. Subjek penelitian adalah ibu yang 

memiliki anak pertama usia balita. Peneliti melakukan kunjungan dari 

rumah ke rumah dan info dari ibu-ibu yang peneliti temui. Peneliti 

tidak melakukan kunjungan setiap hari karena pada saat itu 

bertepatan dengan bulan puasa dan lebaran sehingga peneliti harus 

melihat kondisi bila akan melakukan kunjungan. 

Pada 17 Juli peneliti mulai melakukan kunjungan lagi karena 

pada tanggal itu anak-anak Kelompok Bermain dan Taman Kanak-

Kanak mulai masuk sekolah setelah libur kenaikan kelas selama satu 

bulan, sehingga peneliti bisa bertemu dengan ibu dari anak-anak 

kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Subjek penelitian 

adalah ibu yang memiliki anak pertama usia balita. jumlahnya 

terbatas, sehingga di satu sekolah jumlahnya hanya sedikit sehingga 

siapapun yang peneliti temui dan sesuai dengan kriteria subyek 

penelitian, peneliti berikan instrumen skala untuk diisikan.  

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan mencari 

informasi pada pagi hari ketika ibu dari siswa mengantar yaitu pukul 

6.30 atau menjemput anak di sekolah pukul 10.00-11.00 dan bagi ibu 

yang tidak bekerja peneliti mencari waktu senggang ibu-ibu antara 

pukul 8.00-10.00, bahkan sore atau malam hari sesuai perjanjian. 
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Jumlah instrumen yang disebarkan sebanyak 60 eksemplar. Peneliti 

membagikan instrumen yang sasarannya dibagi dua yaitu ibu-ibu 

yang tidak bekerja dan ibu yang bekerja baik bekerja di luar rumah 

maupun berwiraswasta. 

Pengisian skala dilakukan di rumah masing-masing ibu yang 

peneliti kunjungi, beberapa ada yang peneliti bantu dalam 

pengisiannya namun untuk ibu-ibu yang bekerja di luar rumah, 

instrumennya di bawa subjek untuk kemudian peneliti ambil di hari 

yang lain sesuai perjanjian yang disepakati. 

Peneliti menerangkan bagaimana cara pengisian skala pada  

ibu yang memiliki anak balita di rumah masing-masing dan 

mengumpulkan beberapa ibu bila kondisinya memungkinkan. 

Peneliti menjelaskan bahwa pengisian skala sesuai dengan kondisi 

yang dialami masing-masing ibu, dan hanya peneliti yang tahu. Hal 

itu disampaikan agar subjek tidak takut, namun masih ada beberapa 

subjek yang menolak mengisi skala karena takut rahasianya 

terbongkar bahkan tidak mau mengisi dengan alasan susah 

pengisiannya. Peneliti melakukan kunjungan dari rumah ke rumah 

dan menemui beberapa kendala sehingga membutuhkan energi dan 

waktu yang cukup banyak.Tidak semua ibu mau membukakan pintu 

untuk peneliti karena dugaan yang salah. Beberapa diantaranya 

menduga peneliti sebagai sales meskipun sudah diterangkan 

maksud kedatangan peneliti dengan memberikan surat pengantar 
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dari kampus. Ijin lisan dari RT setempat juga dilakukan peneliti untuk 

mempermudah peneliti ketika melakukan kunjungan. Beberapa 

kendala yang peneliti temui pada saat melakukan penelitian 

diantaranya: 

a) Tidak semua ibu mau membukakan pintu untuk peneliti karena 

dugaan yang salah. Beberapa diantaranya menduga peneliti 

sebagai sales meskipun sudah diterangkan maksud kedatangan 

peneliti dengan memberikan surat pengantar dari kampus. 

Beberapa ibu mengharuskan peneliti meminta ijin dari RT 

setempat, namun setelah peneliti mendapatkan ijin, subyek tidak 

mau membukakan pintu. 

b) Beberapa ibu takut mengisi skala karena subyek beranggapan 

rahasia dalam mengasuh anak diketahui orang lain, meskipun 

sudah peneliti terangkan dari awal bahwa dijamin rahasianya. 

c) Ibu-ibu beranggapan susah mengisi skala dan malas membaca 

pernyataan- pernyataan yang tertulis.   
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5. Kelemahan Penelitian 

a) Keterbatasan dalam penelitian ini adalah dilakukan 

dengan menemui setiap orang yang peneliti jumpai secara 

insidental, sehingga memerlukan waktu yang lama, tidak 

bisa serentak.  

b) Karakteristik subyek terlalu sempit, sehingga jumlahnya 

terbatas 


