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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.01. Metode Penelitian yang Digunakan 

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang 

menggunakan angka dalam analisis dengan menggunakan metode statistika 

(Azwar, 2011). Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang 

memandang gejala sebagai sesuatu yang tetap, konkrit, teramati, terukur, dan 

hubungan gejala bersifat sebab akibat (Sugiyono, 2016).  

 

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Penelitian 

Variabel penelitian mengenai hubungan antara kecerdasan 

emosional dengan penyesuaian sosial sebagai berikut : 

1. Variabel tergantung : Penyesuaian sosial 

2. Variabel bebas  : Kecerdasan emosional 

Definisi operasional adalah definisi tentang variabel yang ditulis 

berdasarkan aspek atau karakteristik dari variabel tersebut (Azwar, 2011). 

Definisi dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Penyesuaian sosial 

Penyesuaian sosial adalah kemampuan seseorang dalam 

menyesuaikan diri terutama di dalam kelompok. Penyesuaian dilakukan 

dengan memahami tingkah laku orang lain, membangun hubungan yang 

menyenangkan dengan orang lain dan bereaksi secara efektif terhadap 

realitas sosial, sehingga menjadi remaja yang mandiri. Orang yang mampu 

melakukan penyesuaian sosial memiliki pribadi yang menyenangkan, madiri, 

ramah dan hangat, sehingga respon orang lain terhadap dirinya hangat.  
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Data dari variabel penyesuaian sosial, diukur dengan menggunakan 

skala penyesuaian sosial yang dibuat berdasarkan aspek-aspek penyesuaian 

sosial yaitu penampilan nyata, penyesuaian diri terhadap berbagai kelompok, 

sikap sosial, dan kepuasan pribadi. Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka 

semakin tinggi penyesuaian sosial, demikian sebaliknya semakin rendah skor 

yang diperoleh, maka penyesuaian sosial rendah.  

2. Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosional adalah kemampuan dalam mengenali dirinya, 

mengatur dan menjaga emosi, memotivasi diri, dan kemampuan 

menyesuaiakan dilingkungan, meliputi kemampuan berkomunikasi, 

mengeluarkan pendapat dan mampu merasakan kondisi orang lain. 

Data dari variabel kecerdasan emosional diukur dengan skala 

kecerdasan emosional yang dibuat berdasarkan aspek-aspek kecerdasan 

emosional yaitu kesadaran diri emosional, mengelola emosi, memanfaatkan 

emosi secara produktif, empati, dan membina hubungan . Semakin tinggi skor 

yang diperoleh, maka semakin tinggi kecerdasan emosional, demikian 

sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh, maka kecerdasan emosional 

rendah. 

 

3.03.  Subyek Penelitian 

3.03.01. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek 

atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, dibuat oleh 

peneliti untuk dipelajari dan membuat kesimpulan (Sugiyono, 2016). Penelitian 

ini memiliki beberapa kriteria yang ditentukan berdasarkan permasalahan 

pada latar belakang masalah , yaitu remaja usia 16-18 tahun komunitas Black 

Motor di kota Tegal. 
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3.03.02. Teknis Pemilihan Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah populasi, sampel harus memiliki 

karakteristik yang dimiliki populasi sehingga menghasilkan representatif yang 

baik bagi populasi (Azwar, 2011). Hasil yang didapat dari sampel, akan ditarik 

kesimpulan yang diberlakukan kepada populasi (Sugiyono, 2016). Pada 

penelitian ini, teknik sampel yang digunakan adalah sampling insidental yang 

termasuk dalam sampling nonprobabilitas. Sampling insidental yaitu siapa 

saja yang ditemui peneliti dapat digunakan sampel asal dinilai cocok sebagai 

sumber data sesuai dengan kriteria yang ditentukan di populasi (Azwar, 

2011).   

 

3.04. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan skala dalam mendapatkan data. Skala 

yang diberikan bersifat tertutup dan langsung diberikan kepada subyek. Skala 

ini disajikan dan dibedakan menjadi dua item yaitu favorable untuk pernyataan 

yang mendukung dan unfavorabel untuk pernyataan yang tidak mendukung 

Terdapat dua skala yang digunakan, yaitu skala kecerdasan emosi dan skala 

penyesuaian sosial.  

Skala disusun dengan empat macam pilihan jawaban yaitu, sangat 

sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS). 

Skor pernyataan favorable adalah 4 untuk sangat sesuai (SS), 3 untuk sesuai 

(S), 2 untuk tidak sesuai (TS), dan 1 sangat tidak sesuai (STS). Skor 

pernyataan Unfavorable adalah 4 untuk sangat tidak sesuai (STS), 3 untuk 

tidak sesuai (TS), 2 untuk sesuai (S), dan 1 untuk sangat sesuai (STS) 

(Sugiyono, 2016). Semakin tinggi skor yang di dapat pada skala, artinya 

remaja semakin baik dalam penyesuaian sosial dan kecerdasan emosional. 
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3.04.01. Skala Penyesuaian sosial 

Item pada skala ini terdiri daru 24 item pertanyaan yang dibagi 

menjadi dua bagian yaitu favorable dan unfavorable, dibuat berdasarkan 

aspek penyesuaian sosial menurut Hurlock (2013) yaitu : 

1. Penampilan nyata 

2. Penyesuaian diri terhadap berbagai kelompok 

3. Sikap sosial 

4. Kepuasan pribadi 

Berikut pada tabel 3.01. dibawah ini akan dipaparkan mengenai blue 

print skala penyesuaian sosial. 

 

Tabel 3.01. Blue Print Pada Skala Penyesuaian Sosial 

      

 

 

 

 

 

 

 

3.04.02. Skala Kecerdasan Emosi 

Item pada skala ini terdiri dari 30 item pertanyaan, yang dibagi 

menjadi dua bagian yaitu pertanyaan favorable dan unfavorable dibuat 

berdasarkan aspek penyesuaian sosial menurut (Goleman, 2017) yaitu : 

1. Kesadaran diri 

2. Mengelola emosi 

3. Memanfaatkan emosi secara produktif 

4. Empati 

5. Membina hubungan 

Aspek Jumlah Item Total 

Favorable Unfavorable 

Penampilan Nyata 
 

3 3 6 

Penyesuaian Diri Terhadap 
Berbagai Kelompok 
 

3 3 6 

Sikap Sosial 
 

3 3 6 

Kepuasan Pribadi 3 3 6 

Total 12 12 24 
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Berikut pada tabel 3.02. dibawah ini akan dipaparkan mengenai blue 

print skala kecerdasan emosi 

 

Tabel 3.02. Blue Print Pada Skala Kecerdasan Emosional 
 

Aspek Jumlah Item Total 

Favorable Unfavorable 

Kesadaran Diri 
Emosional 
 

3 3 6 

Mengelola Emosi 
 

3 3 6 

Memanfaatkan Emosi  
Secara Produktif 
 

3 3 6 

Empati 
 

3 3 6 

Membina Hubungan 3 3 6 

Total  15 15 24 

 

3.05. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

3.05.01.  Validitas Alat Ukur 

Alat ukur dikatakan valid jika alat dapat mengukur apa yang 

seharusnya diukur (Azwar, 2011). Instrumen yang valid dapat mengahasilkan 

data yang sama antara data yang terkumpul dan data yang sesungguhnya 

ada pada obyek penelitian (Sugiyono, 2016). Pengukuran pada validitas di 

penelitian ini, menggunakan teknik korelasi Product Moment yaitu 

menghubungkan skor per item dengan skor total. Koefisien korelasi yang 

diperoleh dengan rumus angka kasar Produsct Moment, dikoreksi untuk 

medapatkan hasil yang murni menggunakan teknik korelasi Part Whole. 

 

3.05.02.  Reliabilitas Alat Ukur 

Sebuah instrumen dikatakan reliabel jika menunjukan sejauhmana 

hasil pengukuran alat tersebut dapat dipercaya (Azwar, 2011). Instrumen yang 

sudah teruji validitas, belum tentu memiliki reliabilitas yang baik sehingga 

tetap harus melakukan pengujian reliabilitas (Sugiyono, 2016). Penelitain ini 
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menggunakan teknik koefisien Alpha Cronbach untuk menguji reliabilitas 

instrumen. Jika nilai alpha >0.07 artinya reliabilitas mencukupi, alpha >0.080 

reliabilitas kuat (Sugiyono, 2016). 

 

3.06. Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

korelasi Product Moment milik Pearson yaitu pengukuran data yang akan 

dikorelasikan dalam bentuk interval dari sumber data yang sama (Sugiyono, 

2016). Penelitian ini ingin melihat hubungan antara kecerdasan emosional 

dengan penyesuaian sosial pada remaja yang tergabung dalam komunitas 

sosial di Kota Tegal. Analisis data dibantu dengan SPSS. 


