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    BAB 4 

       PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

4.01. Orientasi Kancah Penelitian  

Pada penelitian kali ini, peneliti memulai tahap awal dengan 

menentukan subjek penelitian, tempat penelitian, dan waktu penelitian. 

Persiapan dilakukan dengan tujuan tercapainya kelancaran selama penelitian 

berjalan. 

Penelitian dilakukan di Komunitas Black Motor kota Tegal atau 

BMC. Komunitas ini melakukan pertemuan pada hari sabtu dan minggu sore 

di Lapangan Smansa jalan Menteri Supeno kota Tegal. Subjek penelitian 

adalah remaja pertengahan usia 16-18 tahun. Black Motor merupakan 

komunitas yang memiliki anggota remaja sekaligus pelajar berjumlah 95 orang 

dari total anggota 250 orang baik yang aktif maupun tidak. Komunitas ini 

merupakan gabungan dari daerah Slawi, Brebes, dan Tegal. 

BMC terbentuk pada tanggal 23 Mei 2015, diresmikan oleh PT 

Djarum di Rumah Bupati Tegal. Komunitas ini memiliki asas kesatuan, 

kekeluargaan, dan persaudaraan. Kegiatan rutin baik bulanan maupun 

mingguan meliputi touring anniversary, touring wajib, dan bakti sosial. BMC 

tidak memiliki batasan gender sehingga memiliki beberapa anggota 

perempuan. Ada beberapa tujuan yang dimiliki BMC yaitu : 

1. Membangkitkan kreativitas dan persaudaraan di kalangan pecinta 

motor. 

2. Memberikan pengetahuan tentang taat berlalu lintas dan 

otomotif.Meningkatkan kebersamaan dan sosialisasi dalam lingkungan. 

Penelitian yang dilakukan di komunitas Black Motor Tegal bertujuan 

untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara kecerdasan emosional 

dengan penyesuaian sosial pada remaja dengan metode kuantitatif, yaitu 

skala. Pertimbangan peneliti adalah : 
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1. Belum ada penelitian yang menggunakan subjek remaja berkaitan 

dengan kecerdasan emosional dan penyesuaian sosial remaja di 

komunitas Black Motor. 

2. Adanya keluhan antar anggota mengenai sulitnya melakukan 

penyesuaian sosial didalam komunitas. 

3. Ketua komunitas memberikan izin untuk dilakukan penelitian di 

komunitasnya. 

 

4.02. Persiapan Penelitian 

Persiapan awal yang dilakukan peneliti adalah melakukan observasi 

pada saat anggota sedang melakukan pertemuan, kemudian melakukan 

wawancara pada empat narasumber, pembuatan alat ukur dan pembuatan 

surat ijin dari instansi terkait. Penelitian ini menggunakan dua alat ukur yaitu 

skala kecerdasan emosional, dan skala penyesuaian sosial. Skala psikologi 

dibuat berdasarkan aspek-aspek dari setiap variabel yang digunakan 

berdasarkan teori. 

 

4.02.01.  Permohonan Ijin 

  Sebelum pengambilan data, peneliti meminta surat ijin dari 

Dekan Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

sebagai surat ijin penelitian dengan nomor 3389/B.7.3/FP/VIII/2018. Setelah 

itu mengajukan surat ijin kepada ketua Komunitas Black Motor dan ketua 

memberikan ijin penelitian. 

 

4.02.02. Penyusunan Alat Ukur 

 Penelitian ini menggunakan dua jenis skala yaitu skala kecerdasan 

emosional dan skala penyesuaian sosial. Tahap awal penyusunan dilakukan 

dengan membuat indikator berdasarkan aspek-aspek yang ada pada teori 

sehingga skala dapat terbentuk. 
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Penilaian dalam skala untuk pernyataan favorabel adalah skor 4 untuk 

pernyataan sangat sesuai (SS), skor 3 sesuai (S), skor 2 tidak sesuai (TS), 

dan skor 1 untuk sangat tidak sesuai (STS). Pernyataan unfavorabel dinilai 

dengan skor 4 untuk pernyataan sangat tidak sesuai (STS), skor 3 untuk tidak 

sesuai (TS), skor 2 sesuai (S), dan skor 1 untuk sangat sesuai (SS). 

1. Skala Penyesuaian Sosial 

Penyusunan skala ini berdasarkan aspek penyesuaian sosial meliputi, 

penampilan nyata, penyesuaian diri terhadap berbagai kelompok, sikap sosial, 

dan kepuasan pribadi. 

 

  Tabel 4.01. Sebaran Item Skala Penyesuaian Sosial 

 

 

2. Skala Kecerdasan Emosional 

 Penyusunan skala ini berdasarkan aspek kecerdasan emosiomal 

meliputi, kesadaran diri, mengelola emosi, memanfaatkan emosi secara 

produktif, empati dan membina hubungan. 

 

 

 

Aspek  Jumlah Item Total 

 Favorable Unfavorable 

Penampilan 
Nyata 
 

 3, 5, 6 
 

1, 2, 4 
 

6 

Penyesuaian Diri 
Terhadap 
Berbagai 
Kelompok 
 

 7, 8, 10 
 

9, 11, 12 
 

6 

Sikap Sosial  13, 15, 17 
 

14, 16, 18 
 

6 

Kepuasan Pribadi  19, 20, 23 
 

21, 22, 24 
 

6 

Total 
 

 12 12 24 
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Tabel 4.02. Sebaran Item Skala Kecerdasan Emosional 

 

 

4.03. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode try out terpakai, yaitu 

pengambilan data hanya dilakukan satu kali. Setelah data penelitian 

terkumpul, peneliti akan langsung menguji secara statistik. Uji statistik yang 

dilakukan meliputi uji validitas reliabilitas, uji asumsi, dan uji hipotesis dengan 

bantuan program SPSS versi 16  for Windows. 

Penelitian dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018. 

Pengambilan data dilakukan di Lapangan Smansa tempat berkumpulnya 

komunitas BMC. Peneliti membagikan secara langsung skala tanpa perantara. 

Sebelum skala dibagikan ke subjek, peneliti memastikan kembali secara lisan 

bahwa subjek berusia 16-18. Peneliti kemudian menyodorkan informed 

consent sebagai tanda kesediaan mengisi skala tanpa paksaan. Saat 

pembagian skala, peneliti menjelaskan sedikit mengenai pengertian 

penyesuaian sosial dan kecerdasan emosional sehingga saat mengerjakan 

subjek sudah mendapatkan gambaran.Peneliti menggunakan metode 

pengambilan data sampling insidental berjumlah 76 orang. 

 

Aspek Jumlah Item Total 

Favorable Unfavorable 

Kesadaran Diri Emosional 2, 3, 5 
 

1,4,6 
 

6 

Mengelola Emosi 8,10, 12 
 

7.9, 11 
 

6 

Memanfaatkan Emosi 
Secara Produktif 
 

13, 15, 17 
 

14, 16, 18 
 

6 

Empati 20,21, 24 
 

19,22, 23 
 

6 

Membina Hubungan 27,28, 29 
 

25,26, 30 
 

6 

Total  15 15 24 
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4.04. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Data yang didapat dianalisis menggunakan Teknik korelasi product 

moment untuk menguji validitas, kemudian hasilnya dikoreksi dengan teknik 

part whole. Uji validitas Product Moment adalah mengkorelasikan masing-

masing skor item dengan skor total. Jika r hitung > r tabel (uji one tailed 

dengan sig. 0,05) maka dinyatakan valid (Sugiyono, 2016). R tabel pada 

penelitian ini sebesar 0,190. 

Uji reliabilitas menggunakan Teknik Alpha Cronbach. Nilai Alpha 

>0.7 artinya reliabel mencukupi, jika alpha >0,8 maka reliabilitas kuat 

(Sugiyono, 2016).  Data dianalisis menggunakan bantuan program SPSS 16.0  

4.04.01.  Skala Penyesuaian Sosial 

Total item pada skala penyesuaian sosial adalah 24 item. 

Pengujian dilakukan sebanyak dua putaran. Item dikatan valid jika 

nilai corrected item-total correlation > 0,190 (r tabel). 22 item 

dinyatakan valid. Indeks item yang valid mulai dari 0,240 sampai 

dengan 0,579. 

Nilai koefisien Alpha Cronbach adalah 0,842 artinya alat ukur 

memiliki reliabilitas kuat karna nilai alpha >0,8, sehingga reliabel 

untuk digunakan dalam penelitian 

  Tabel 4.03. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Penyesuaian Sosial 

Dengan (*) Item gugur 

Aspek  Jumlah Item Total 

 Favorable Unfavorable 

Penampilan Nyata  3, 5, 6 
 

1, 2, 4 
 

6 

Penyesuaian Diri 
Terhadap Berbagai 
Kelompok 
 

 7, 8, 10 
 

9, 11, 12 
 

6 

Sikap Sosial  13, 15* , 17 
 

14, 16, 18 
 

5 

Kepuasan Pribadi  19, 20,  23* 
 

21, 22, 24 
 

5 

Total  10 12 22 
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4.04.02. Skala Kecerdasan Emosional 

Total item pada skala kecerdasan emosional adalah 30 item. 

Pengujian dilakukan tiga kali putaran. Item dikatan valid jika nilai 

corrected item-total correlation > 0,190 (r tabel), 22 item dinyatakan valid. 

Indeks item yang valid mulai dari 0,221 sampai dengan 0,518. 

Nilai koefisien Alpha Cronbach adalah 0,789 artinya alat ukur 

memiliki reliabilitas mencukupi karna nilai alpha >0,7, sehingga reliabel 

untuk digunakan dalam penelitian. 

 

 Tabel 4.04. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Kecerdasan Emosional 

  

Dengan (*) Item gugur 
 

 

Aspek Jumlah Item Total 

Favorable Unfavorable 

Kesadaran Diri Emosional 2*, 3, 5 
 

1*,4,6 
 

4 

Mengelola Emosi 8*,10, 12 
 

7.9, 11* 
 

4 

Memanfaatkan Emosi 
Secara Produktif 

13, 15, 17* 
 

14*, 16, 18* 
 

3 

 
Empati 

 
20,21, 24 

 

 
19,22, 23 

 

 
6 

 
Membina Hubungan 

 
27,28, 29 

 

 
25,26, 30* 

 

5 

Total  12 10 22 


