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BAB IV  

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

4.01. Orientasi Kancah Penelitian 

Salah satu tahap yang harus dilalui sebelum penelitian dilaksanakan 

adalah perlunya memahami kancah atau tempat penelitian dan mempersiapkan 

segala sesuatu yang berkenaan dengan penelitian. Penelitian dilaksanakan di 

wilayah Kota Semarang. Sebelum penelitian dilakukan, penulis harus terlebih 

dahulu melakukan observasi pendahuluan dengan mendasarkan pada ciri-ciri 

populasi yang diambil. Aktivitas tersebut, dilakukan dengan tujuan agar sampel 

yang diambil sesuai dengan tujuan dan variabel penelitian. Subyek dalam 

penelitian ini adalah dewasa awal yang berusia 18-40 tahun, belum menikah, 

dan masih tinggal dengan orangtua yang berdomisili di kota Semarang.  

4.02. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian  

 Untuk menghindari terjadinya kesalahan maupun kesulitan dalam 

pelaksanaan penelitian, maka suatu penelitian hendaknya dipersiapkan secara 

baik dan matang. Berhubungan dengan hal ini, maka peneliti telah 

mempersiapkan beberapa hal sebelum melakukan penelitian, yang meliputi 

persiapan di bidang penyusunan alat ukur, dan persiapan permohonan perijinan. 

4.03 Penyusunan Alat Ukur 

 Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam 

skala, yaitu : Skala Kecerdasan Emosional dan Skala Pola Asuh Demokratis. 

Penyusunan alat ukur dimulai dengan menyusun aspek-aspek pada masing-

masing variable sesuai dengan teori yang telah dikemukakan sebelumnya. 
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4.03.01   Skala Kecerdasan Emosional pada Dewasa Awal  

Skala ini dgunakan untuk menentukan tinggi atau rendahnya 

kecerdasan emosional yang dimiliki oleh individu dewasa awal, hal itu terlihat 

dari skor yang diperoleh oleh setiap subyek. Semakin tinggi skor yang diperoleh 

dari Skala Kecerdasan Emosional, maka dapat diartikan bahwa tingginya 

kecerdasan emosional yang dimiliki pada individu dewasa awal. 

Skala kecerdasan emosional disusun berdasarkan enam aspek yaitu 

kemampuan untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri, 

mengenali emosi orang lain dan membina hubungan dengan orang lain yang 

terdiri dari dua jenis pernyataan yaitu favorable dan pernyataan yang bersifat 

unfavorable. Pada skala ecerdasan emosional terdapat 30 item yang terdiri dari 

15 item favorable dan 15 item unfavorable dengan distribusi sebaran item 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.01. Sebaran Item Skala  Kecerdasan Emosional 

No Aspek 
Item 

Jumlah  
Favorable Unfavorable 

1 Mengenali Emosi diri 4, 21, 26 5, 22, 29 6 

2 Mengelola Emosi 2, 10, 28 3, 20, 25 6 

3 Memotivasi diri sendiri 6, 13, 16 7, 19, 23 6 

4 Mengenali emosi orang lain 1, 8, 17 9, 14, 24 6 

5 Membina hubungan dengan  12, 27, 30 11, 15, 18 6 

  orang lain       

  Jumlah 15 15 30 
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4.03.02 Skala Pola Asuh Demokratis 

Skala ini dgunakan untuk menentukan tinggi atau rendahnya pola asuh 

demokratis orangtua seperti yang dipersepsi oleh individu dewasa awal, hal itu 

terlihat dari skor yang diperoleh oleh setiap subyek. Semakin tinggi skor yang 

diperoleh dari skala pola asuh demokratis, maka dapat diartikan bahwa tingginya 

pola asuh demokratis orangtua seperti yang dipersepsi oleh individu dewasa 

awal. 

Skala Pola Asuh Daemokratis disusun berdasarkan lima aspek yaitu 

musyawarah dalam keluarga, kebebasan terkendali, pengarahan orangtua, 

bimbingan dan perhatian, saling menghormati antar anggota keluarga, dan 

komunikasi dua arah, yang terdiri dari dua jenis pernyataan yaitu favorable dan 

pernyataan yang bersifat unfavorable. Pada skala ecerdasan emosional terdapat 

24 item yang terdiri dari 12 item favorable dan 12 item unfavorable dengan 

distribusi sebaran item sebagai berikut :  

 

Tabel 4.02. Sebaran Item Skala  Pola Asuh Demokratis 
 

 
 
 

 

 

No Aspek 
Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

1 Musyawarah dalam keluarga 1 , 9 17 , 23 4 

2 Kebebasan yang terkendali 2 , 10 11,18 4 

3 Pengarahan orangtua 3 , 24 12,20 4 

4 Bimbingan dan perhatian 13 , 21 4 , 22 4 

5 Saling menghormati antar 5 , 14 6 , 18 4 

 
anggota keluarga 

   6 Komunikasi dua arah 7 , 16 15 , 29 4 

 
Jumlah 12 12 24 
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4.04   Pelaksanaan Penelitian  

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada tanggal 6-26 Februari 2019. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Quota 

Sampling yaitu untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-

ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan oleh peneliti. Pengambilan 

sampel hanya berdasarkan pertimbangan peneliti saja, dengan kriteria sampel 

telah ditentukan lebih dahulu. Responden yang ditetapkan oleh peneliti adalah 

sebanyak 100 orang. Dalam penelitian ini, penyebaran skala dilakukan oleh 

peneliti dengan membagikan angket kepada subjek secara langsung dan 

dibantu oleh seorang teman, dan ayah peneliti. Responden ini terdiri dari 52 

subjek yang masih berstatus mahasiswa di Unika dan Undip, dan 48 subjek 

yang sudah bekerja di perusahaan X, dengan rentang usia 18-31 tahun. 

4.05.   Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur  

Setelah pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan pencatatan hasil 

dan membuat tabulasi data untuk kemudian dilakukan penghitungan. Pengujian 

validitas alat ukur dilakukan dengan menggunakan metode korelasi Product 

Moment dari Pearson. Sementara itu, untuk menguji reliabilitas alat ukur 

dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach’s Alpha. Peneliti 

menggunakan Cronbach Alpha karena teknik ini sering digunakan untuk 

keandalan pengujian kuesioner (Hair et al., 2014, h.123).  Analisis validitas dan 

reliabilitas alat ukur diperoleh hasil sebagai berikut : 
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4.05.01  Validitas dan Reliabilitas Skala Kecerdasan Emosional 

  Berdasarkan hasil uji validitas Skala Kecerdasan Emosional pada 

dewasa awal yang dilakukan sebanyak dua kali putaran. Hasil yang didapat 

ialah dari 30 item diperoleh 22 item yang valid dan 8 item yang gugur, yaitu 

pada nomor 5,7, 9, 12, 13, 14, 22, 24 dengan koefisien corrected item-total 

correlation berkisar antara 0,750 sampai dengan 0,775 dengan standar validitas 

item 0,165 berdasarkan df = (100-2) dilihat dari tabel-r. Artinya alat ukur 

tersebut valid dan reliabel, sehingga layak untuk digunakan. Sebaran item valid 

dan item gugur pada skala kecerdasan emosional pada individu dewasa awal 

adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.03. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Kecerdasan Emosional 

No Aspek 
Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

1 Mengenali emosi diri 4 , 21 , 26 5* , 22* , 29 3 

2 Mengelola Emosi 2 , 10 , 28 3 , 20 , 25 6 

3 Memotivasi diri sendiri 6 , 13* , 16 7* , 19 , 23 5 

4 Mengenali emosi orang lain 1 , 8 , 17 9* , 14* , 24* 1 

5 Membina hubungan dengan 12* , 27 , 30 11 , 15 , 18 5 

 

orang lain 

   

 
Jumlah 9 11 20 

 
Keterangan : Tanda (*) merupakan item gugur 
 
 
 

4.05.02 Validitas dan Reliabilitas Skala Pola Asuh demokratis 

 Berdasarkan hasil uji validitas skala pola asuh demokratis pada dewasa awal 

yang dilakukan sebanyak satu kali putaran. Hasil yang didapat ialah dari 24 item 

diperoleh 23 item yang valid dan 1 item yang gugur, yaitu pada nomor 17 dengan 

koefisien corrected item-total correlation berkisar antara 0,877 sampai dengan 
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0,891 dengan standar validitas item 0,165 berdasarkan df = (100-2) dilihat dari 

tabel-r. Artinya alat ukur tersebut valid dan reliable, sehingga layak untuk 

digunakan. Sebaran item valid dan item gugur pada skala pola asuh demokratis 

pada dewasa awal adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.04. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Pola Asuh Demokratis 

No Aspek 
Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

1 Musyawarah dalam keluarga 1,9  17* , 23 3 

2 Kebebasan yang terkendali 2 , 10 11 , 18 4 

3 Pengarahan orangtua 3 , 24 12 , 20 4 

4 Bimbingan dan perhatian 13 , 21 4 , 22 4 

5 Saling menghormati antar 5 , 14 6 , 8 4 

 

anggota keluarga 

   6 Komunikasi dua arah 7 , 16 15 , 29 4 

 
Jumlah 12 11 23 

 

Keterangan: Tanda (*) merupakan item gugur 

 


