
 
 
 
 

BAB IV 
 

PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 
 

4.01 Persiapan 

 

4.01.01.  Orientasi Kancah 

 

Penelitian ilmiah yang akan dilakukan oleh peneliti sangat membutuhkan 

persiapan yang baik dan percobaan pengujian alat ukur terlebih dahulu. Hal ini 

dilakukan guna menghindari adanya kesalahan dalam pengambilan data 

nantinya. Oleh karena itu hal pertama yang akan peneliti lakukan yaitu 

menentukan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian, subjek 

penelitian, berikutnya perijinan kepada penanggung jawab tempat dimana 

peneliti melakukan penelitian, serta pembuatan dan pengujian alat ukur yang 

akan peneliti gunakan. 

 
Pada penelitian ini, peneliti mengambil tempat di Komunitas Rohani di 

Semarang, yaitu komunitas “Igen Teens” yang berlokasi di GBT Kristus Alfa 

Omega Jalan Gajahmada nomor 114 - 118, Semarang. Komunitas “Igen Teens” 

ini berdiri sudah cukup lama, namun sebelumnya komunitas ini belum 

dinamakan “Igen Teens”. Setelah melalui beberapa generasi dan pergantian 

penanggung jawab, kemudian akhirnya komunitas ini diberi nama “Igen 

Teens”kurang lebih sejak tahun 2016 hingga sekarang. Komunitas “Igen Teens” 

ini adalah Komunitas anak remaja SMP SMA dengan kisaran usia 13 sampai 

dengan 18 tahun. 

 
Penelitian ini dilakukan di Komunitas “Igen Teens” dikarenakan kebetulan 

peneliti merupakan salah satu pengurus dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini 

membuat penelitii mengerti betul akan permasalahan yang terjadi di komunitas 
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“Igen Teens” ini, sehingga akhirnya hal ini yang menarik peneliti untuk 

melakukan penelitian di komunitas “Igen Teens”. 

 
Komunitas “Igen Teens” ini merupakan komunitas yang didalamnya 

memenuhi karakteristik yang sudah peneliti tentukan, ditambah komunitas “Igen 

Teens” ini terdiri dari beberapa remaja dengan latar belakang ekonomi, tempat 

sekolah dan keluarga yang berbeda namun semuanya dididik oleh orangtua 

sejak kecilnya (tidak di asrama / dititipkan) sehingga hal tersebut juga menjadi 

alasan mengapa peneliti melakukan penelitian di Komunitas “Igen Teens” 

Semarang. 

 
4.01.02. Persiapan Pengumpulan data penelitian 

 

4.01.02.01 Perijinan Penelitian 

 

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti mengawali dengan mengurus 

surat perijinan untuk melakukan penelitian yang ditujukan kepada Penanggung 

jawab dan ketua komunitas “Igen Teens” Semarang. Peneliti meminta surat 

pengantar kepada Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata Semarang dengan 

nomor surat 1539/B.7.3/FP/IV/2019 pada tanggal 24 April 2019 yang 

menerangkan bahwa peneliti akan melakukan penelitian di Komunitas “Igen 

Teens”. 

 
4.01.02.02 Penyusunan Alat Ukur 

 

Alat ukur merupakan salah satu komponen yang penting dari suatu 

penelitian, dengan adanya alat ukur peneliti akan mendapatkan data dan hasil 

penelitian yang akan dianalisi guna keperluan penelitian itu sendiri. Oleh karena 

itu suatu alat ukur dalam penelitian perlu disusun dan diuji reliabilitas dan 

validitasnya agar data yang dihasilkan sesuai dengan penelitian yang akan 
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dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua skala yaitu Skala 

Kecerdasan Emosi dan Skala Pola Asuh Otoriter Orangtua. 

 
1. Skala Pola Asuh Otoriter Orangtua 

 

Skala Pola Asuh Otoriter Orangtua disusun berdasarkan enam ciri 

 

– ciri pola asuh otoriter orangtua antara lain orangtua memberikan pola 

asuh antara lain orangtua selalu menentukan dan memaksakan apa yang 

harus dilakukan anaknya, tidak adanya hubungan yang hangat antara 

anak dan orang tua, orangtua tidak ingin mendengarkan pendapat anak, 

orangtua cenderung memberikan aturan batasan dan hukuman, orangtua 

jarang memberikan pujian, anak tidak diperkenankan untuk menanyakan 

segala sesuatu yang diperintahkan orangtua. Skala ini memiliki 18 aitem 

pernyataan yang berupa pernyataaan favorable. Pada skala ini akan 

terdapat 4 alternatif jawaban yang disediakan yaitu Sangat Tidak Sesuai, 

Tidak Sesuai, Sesuai, dan Sangat Sesuai. Setiap pernyataan dengan 

jawaban STS akan mendapatkan skor 1, TS mendapatkan skor 2, S 

mendapatkan skor 3, dan SS akan mendapatkan skor 4. 

 
Tabel 4.01. 
Sebaran Aitem Skala Uji Coba Pola Asuh Otoriter Orangtua  

Ciri – ciri Pola Asuh Otoriter Orangtua Nomor Aitem 
Jumlah 
Aitem     

Orangtua menentukan dan memaksakan 
apa yang harus dilakukan 

 
Orangtua dan anak tidak memiliki hubungan 
yang hangat 

 
Orangtua tidak ingin mendengarkan 
pendapat anak 

 
Orangtua cenderung memberikan aturan, 

batasan, dan hukuman kepada anak 
 

Orangtua jarang memberikan 
pujian/penghargaan 

 
Anak tidak diperkenankan untuk 
mempertanyakan pendapat/sesuatu 
yang diperintahkan orangtua  

 
 

1, 7, 13 3 

2, 8, 14 3 

3, 9, 15 3 

4, 10, 16 3 

5, 11, 17 3 

6, 12, 18 3 
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2. Skala Kecerdasan Emosi 

 

Skala Kecerdasan Emosi pada penelitian ini disusun berdasarkan 

lima aspek dari kecerdasan emosi antara lain kemampuan mengenali 

serta memahami perasaan diri sendiri, kemampuan mengelola emosi, 

kemampuan memotivasi diri, kemampuan mengenali serta memahami 

perasaan orang lain, dan kemampuan membina hubungan dengan orang 

lain. Skala Kecerdasan Emosi ini akan disajikan dengan total 30 aitem 

pernyataan yang terdiri dari 6 pernyataan pada setiap aspeknya. Pada 

setiap aspek terdapat 3 pernyataan yang bersifat unfavorable dan 3 

pernyataan yang bersifat favorable. Baik itu pernyataan favorable 

maupun unfavorable, subjek akan diberikan 4 alternatif pilihan jawaban 

yang dapat dipilih oleh subjek antara lain SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), 

TS (Tidak Sesuai), dan STS (Sangat Tidak Sesuai). 

 
Pemberikan skor kepada pernyataan favorable dan unfavorable akan 

berbeda aturannya. Skor 1 - 4 diberikan untuk pernyataan favorable, 

dimana skor 1 akan diberikan pada jawaban STS (Sangat Tidak Sesuai), 

skor 2 akan diberikan pada jawaban TS (Tidak Sesuai), skor 3 akan 

diberikan pada jawaban S (Sesuai), dan skor 4 akan diberikan pada 

jawaban SS (Sangat Sesuai). Sebaliknya skor yang akan diberikan untuk 

pernyataan unfavorable yaitu skor 4 - 1, dimana skor 4 akan diberikan 

pada jawaban STS (Sangat Tidak Sesuai), skor 3 akan diberikan pada 

jawaban TS (Tidak Sesuai), skor 2 akan diberikan pada jawaban S 

(Sesuai), dan skor 1 akan diberikan pada jawaban SS (Sangat Sesuai). 

 
Berikut adalah detail susunan 30 aitem pernyataan yang akan diuji 

cobakan 
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Tabel 4.02. 
Sebaran Aitem Skala Kecerdasan Emosi 

Aspek – Aspek Kecerdasan Emosi 
Nomor Aitem Jumlah 

Favorable Unfavorable Aitem  

Kemampuan mengenali serta memahami 
1, 11, 21 6, 16, 26 6 

perasaan diri sendiri    

Kemampuan mengelola Emosi 2, 12, 22 7, 17, 27 6 

Kemampuan Memotivasi diri 3, 13, 23 8, 18, 28 6 

Kemampuan mengenali / memahami 
4, 14, 24 9, 19, 29 6 

perasaan orang lain    

Kemampuan membina hubungan dengan 
5, 15, 25 10, 20, 30 6 

orang lain    

 

 

4.01.03. Uji Coba Alat Ukur 

 

Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti akan menguji coba alat ukur 

guna mengetahui validitas dan reliabilitas dari alat ukur yang nantinya akan 

digunakan dalam penelitian. Uji coba alat ukur ini digunakan untuk memastikan 

bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini dapat bertanggung jawab 

atas data yang akan diperoleh. Alat ukur yang akan diuji coba yaitu skala 

kecerdasan emosi dan skala persepsi terhadap pola asuh otoriter orangtua. 

 
Skala Pola Asuh Otoriter Orangtua dan Skala Kecerdasan Emosi akan 

disebar kepada 40 remaja berusia tiga belas sampai delapan belas tahun yang 

merupakan anggota aktif komunitas X. Penyebaran alat ukur dilakukan dengan 

menggunakan teknik sampling insidental dengan tetap memperhatikan kriteria 

spesifik yang sudah ditetapkan, yaitu anggota tetap komunitas X, remaja dengan 

usia tiga belas sampai delapan belas tahun, diasuh oleh orangtua (bukan di 

panti asuhan / asrama). Pada uji coba alat ukur akan disebarkan 80 eksemplar 

skala yang terdiri dari 40 eksemplar Skala Pola Asuh Otoriter Orangtua dan 40 

eksemplar Skala Kecerdasan Emosi. Setiap remaja yang bersedia secara penuh 

dan sadar untuk mengisi skala yang diberikan akan mendapatkan satu paket 
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berupa satu eksemplar Skala Pola Asuh Otoriter Orangtua dan satu eksemplar 

Skala Kecerdasan Emosi. 

 
Setelah itu, peneliti mencatat dan mentabulasikan hasil data dari 80 

eksemplar yang sudah diisi, kemudian peneliti mengujikan validitas dan 

reliabilitasnya yang dibantu dengan menggunakan program penghitungan 

komputer. Pada penghitungan validitas peneliti menggunakan teknik korelasi 

Product Moment, dan untuk penghitungan reliabilitas peneliti menggunakan 

teknik koefisien Alpha Cronbach. 

 
Tabel 4.03 
Rekapitulasi Data Identitas Subjek Uji Coba 

 Usia 13th 14th 15th 16th 17th 18th Total 

 Jumlah 3 8 10 4 8 7 40 
 

 

1. Hasil Perhitungan Validitas dan Reliabilitas Skala Uji Coba Pola Asuh 

Otoriter Orangtua 

 
Hasil Perhitungan pada Skala Pola Asuh Otoriter Orangtua dari 18 

aitem pernyataan yang diujikan memiliki koefisien korelasi di atas r table 

(0,3120) dengan rentang antara 0,655 – 0,904 pada taraf signifikansi 0,05. 

Maka dari itu dapat dikatakan Skala Pola Asuh Otoriter Orangtua valid dan 

tidak ada aitem pernyataan yang gugur. 

 
Berikutnya peneliti melakukan uji reliabilitas pada Skala Pola Asuh 

Otoriter Orangtua. Pada perhitungan reliabilitas ditemukan hasilnya 0,964 

dimana menunjukkan bahwa Skala Pola Asuh Otoriter Orangtua reliabel dan 

dapat diandalkan. Berdasarkan perhitungan validitas dan reliabilitas yang 

telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa skala Pola Asuh Otoriter Orangtua 

valid dan reliabel, semua aitem pernyataan juga tidak ada yang gugur 

sehingga tidak ada yang perlu dihilangkan. 
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Tabel 4.04 
Sebaran Aitem Pernyataan Skala Pola Asuh Otoriter Orangtua 

Ciri – ciri Pola Asuh Otoriter Orangtua 
Nomor Jumlah 
Aitem Aitem    

Orangtua menentukan dan memaksakan apa 
yang harus dilakukan 

 
Orangtua dan anak tidak memiliki hubungan 
yang hangat 

 
Orangtua tidak ingin mendengarkan pendapat anak 

 
Orangtua cenderung memberikan aturan, batasan, 
dan hukuman kepada anak 

 
Orangtua jarang memberikan pujian/penghargaan 

 
Anak tidak diperkenankan untuk mempertanyakan 

pendapat/sesuatu yang diperintahkan orangtua  

 
 

1, 7, 13 3 

2, 8, 14 3 

3, 9, 15 3 

4, 10, 16 3 

5, 11, 17 3 

6, 12, 18 3 

 

2. Hasil Perhitungan Validitas dan Reliabilitas Skala Uji Coba Kecerdasan 

Emosi 

 
Skala Kecerdasan Emosi berisi 30 aitem, dari keseluruhan 30 aitem 

 

pernyataan diketahui bahwa 27 aitem dinyatakan valid dan 3 item 

(pernyataan no 3, 14,dan 15) dinyatakan gugur. 27 aitem dapat dikatakan 

valid karena memiliki koefisien korelasi diatas r tabel (0,3120) dengan 

rentang antara 0,385 - 0,796 dengan taraf signifikansi 0,05. 

 
Berikutnya peneliti melanjutkan dengan menghitung reliabilitas dari 

skala Kecerdasan Emosi. Perhitungan reliabilitas ini dilakukan dua kali, 

dimana yang pertama menunjukkan angka 0,925. Setelah itu peneliti 

menghilangkan beberapa aitem yang gugur (aitem pernyataan no 3, 14 dan 

 
15) dan menghitung ulang lalu mendapatkan angka 0,930 , dimana keduanya 

lebih besar dari r tabel sehingga dapat dinyatakan bahwa skala Kecerdasan 

Emosi ini reliabel dan bisa diandalkan. 

 
Berikut peneliti sertakan tabel detail penjelasan pernyataan yang valid 

dan pernyataan yang gugur pada setiap aspeknya. 
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Tabel 4.05 
Sebaran Aitem Valid dan Gugur pada Alat Ukur Uji Coba Skala Kecerdasan Emosi 

 
Aspek – Aspek Kecerdasan 

 Nomor Aitem  Total 
 

Favorable Unfavorable Aitem  Emosi  

Valid Gugur Valid Gugur Valid   

 Kemampuan mengenali serta      

 memahami perasaan diri 1, 11, 21 - 6, 16, 26 - 6 
 sendiri      

 Kemampuan mengelola 
2, 12, 22 - 7, 17, 27 - 6  

Emosi       

 Kemampuan Memotivasi diri 13, 23 3 8, 18, 28 - 5 

 Kemampuan mengenali /      
 memahami perasaan orang 4, 24 14 9, 19, 29 - 5 
 lain      

 Kemampuan membina 
5, 25 15 10, 20, 30 - 5  

hubungan dengan orang lain       
       

     Jumlah 27 
       

 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas dan reliabilitas pada Skala 

Kecerdasan Emosi, peneliti akhirnya menyusun kembali pernyataan yang 

diberikan dengan menghilangkan aitem yang gugur. Total aitem pernyataan yang 

akan digunakan pada penelitian yang akan datang berjumlah 27 aitem 

pernyataan, dimana pernyataan tersebut sudah diujikan validitas dan 

reliabilitasnya. 

Tabel 4.06 
Sebaran Aitem Pernyataan Skala Kecerdasan Emosi 

 
Aspek – Aspek Kecerdasan Emosi 

Nomor Aitem Jumlah 
 

favorable Unfavorable Aitem   

 Kemampuan mengenali serta memahami 
1, 11, 21 6, 16, 23 6  

perasaan diri sendiri     

 Kemampuan mengelola Emosi 2, 12, 22 7, 17, 24 6 

 Kemampuan Memotivasi diri 3, 13 8, 18, 25 5 

 Kemampuan mengenali / memahami 
4, 14 9, 19, 26 5  perasaan orang lain     

 Kemampuan membina hubungan dengan 
5, 15 10, 20, 27 5  

orang lain     
     

 

4.02 Pelaksanaan Penelitian 

 

Penelitian dilakukan pada tanggal 28 April 2019 pada 30 menit sebelum 
 

ibadah  usai,  dimana  penelitian  ini  melibatkan  86  remaja  berusia  tiga  belas 
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sampai delapan belas tahun yang merupakan anggota aktif di komunitas X. 

Dinyatakan anggota aktif apabila selama tahun 2019 ini mereka secara aktif 

datang ke ibadah komunitas X dengan minimal absensi 30% selama 3 bulan 

terakhir. Peneliti telah terlebih dahulu meminta ijin kepada semua pengurus di 

komunitas X, dan juga mengkomunikasikan kepada setiap remaja yang ada. 

Peneliti selalu menekankan bahwa penelitian ini bersifat sukarela dan tidak 

memaksa, dan dikarenakan peneliti merupakan salah satu pengurus, sehingga 

remaja di komunitas X ini mau sukarela menjadi subjek penelitian. 

 
Sebelum menyebarkan skala, peneliti tetap terlebih dahulu menanyakan 

dan memastikan lagi apakah subjek mau menjadi subjek dalam penelitian ini. 

Apabila Subjek menjawab mau, peneliti akan segera melakukan pendekatan 

dengan tujuan memastikan apakah subjek memiliki karakter yang sesuai dengan 

karakteristik subjek yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu seperti usia dan 

juga apakah subjek tinggal bersama orangtua. Setelah dipastikan, peneliti 

segera menyebarkan dua eksemplar skala yang diklip menjadi satu, yaitu satu 

Skala Pola Asuh Otoriter Orangtua dan satu Skala Kecerdasan Emosi. Peneliti 

juga membagikan surat ketersediaan untuk menjadi subjek pada penelitian ini 

yang akan ditanda tangan oleh setiap subjek yang bersedia. Pada saat 

pengisian skala, peneliti juga mendampingi subjek yang mengisi dengan tujuan 

dapat menjelaskan apabila ada kata – kata yang sulit dipahami oleh subjek. 

 
Total eksemplar yang didapatkan oleh peneliti sebanyak 172 eksemplar yang 

terdiri dari 86 eksemplar Skala Pola Asuh Otoriter Orangtua dan 80 eksemplar 

Skala Kecerdasan Emosi. Setelah itu peneliti menghitung total skor jawaban 

pada setiap skalanya, dan peneliti melanjutkan mengolah data untuk pengujian 
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normalitas, linieritas, uji hipotesis dan uji korelasi antara Pola Asuh Otoriter 

Orangtua dengan Kecerdasan Emosi pada remaja di komunitas X. 

 
Tabel 4.07 
Rekapitulasi Data Identitas Subjek Penelitian 

 Usia 13th 14th 15th 16th 17th 18th Total 

 Jumlah 18 16 18 14 11 9 86 


