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BAB 4 

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

4.1. Orientasi Kancah Penelitian 

 Kancah penelitian merupakan salah satu hal utama yang dipikirkan oleh 

peneliti dalam melakukan pengambilan data. Pertama peneliti akan memilih dan 

memahami lokasi dimana data dari penelitian akan diambil. Setelah itu peneliti 

akan menentukan subjek dan segala kebutuhan yang bersangkutan dengan 

pengambilan data yang hendak dilakukan. Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah 

sebuah kedai kopi yang berada di Kota Semarang, yaitu Folkafe.  

 Kedai kopi yang bernama Folkafe ini terletak di Jl. Dr. Setiabudi no. 79 Kota 

Semarang dan buka pada pertengahan bulan Juli 2018. Folkafe terkenal dengan 

tempatnya yang nyaman untuk berkumpul dengan teman, melakukan rapat, 

mengerjakan tugas, bahkan untuk foto pre-wedding karena tempatnya yang 

sangat aesthetic, nyaman, dan luas. Menu yang disediakan Folkafe juga beraneka 

ragam. Mulai dari makanan ringan hingga makanan yang mengenyangkan. 

Minuman yang disediakan tidak hanya kopi, melainkan juga beraneka teh dan 

minuman berasa lainnya. 

 Folkafe rame pengunjung sekitar pada jam 12.30 WIB hingga jam 16.00 

WIB dan 19.30 WIB hingga 11.30 WIB. Pelanggan dari Folkafe ini biasanya 

merupakan mahasiswa dan orang kantoran yang usianya berkisar dari 18 hingga 

30 tahun. Ketika berada di Folkafe, pelanggan biasanya mengerjakan tugas di 

siang hari dan mengobrol ‘nongkrong’ di malam hari.  

 Rata-rata jumlah pelanggan Folkafe perharinya sekitar 250 orang. 

Pelanggan dilayani oleh karyawan yang berjumlah 19 orang. Karyawan yang 
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bekerja sebagai barista sebanyak 12 orang dan yang bekerja sebagai juru masak 

ada tujuh orang. 

Selain lokasi, peneliti memilih subjek untuk penelitian ini. Subjek yang 

dipilih yaitu pelanggan kedai kopi Folkafe. Kriteria subjek yang dibutuhkan dalam 

pengambilan data ini adalah pelanggan Folkafe dengan rentang usia 20-30 tahun.  

Pada penelitian ini, subjek penelitian berjumlah 41 orang usia 20-30 tahun 

yang merupakan pelanggan dari kedai kopi Folkafe yang datang paling sedikit dua 

kali seminggu selama dua bulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan dari kecerdasan emosi dengan perilaku prososial. Peneliti 

melakukan pertimbangan untuk melakukan pengambilan data di Folkafe dengan 

alasan sebagai berikut: 

1. Peneliti menemukan beberapa fenomena mengenai perilaku prososial 

di Folkafe 

2. Belum ada penelitian mengenai perilaku prososial ditinjau dari 

kecerdasan emosi yang dilakukan di Folkafe 

3. Lokasi penelitian ini mudah dijangkau dan dikenal dengan baik oleh 

peneliti sehingga akan memudahkan peneliti melakukan pengambilan 

data 

4.2. Persiapan Pengumpulan Data Penelitian 

 Persiapan yang dilakukan peneliti untuk melakukan pengambilan data ini 

adalah melakukan pembuatan alat ukur, perizinan pengambilan data, dan 

pengujian validitas dan reliabilitas alat ukur dengan SPSS. 

4.2.1. Penyusunan alat ukur 

 Penelitian ini menggunakan skala sebagai alat ukur. Terdapat dua skala 

yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu skala perilaku prososial dan skala 
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kecerdasan emosi. Penyusunan skala perilaku prososial didasarkan dari aspek-

aspek perilaku prososial. Sedangkan untuk skala kecerdasan emosi didasarkan 

oleh aspek-aspek kecerdasan emosi. Kedua aspek tersebut telah dibahas di 

landasan teori. 

a. Skala perilaku prososial 

Skala perilaku prososial diambil dari aspek-aspek perilaku prososial 

persahabatan, kerjasama, menolong, bertindak jujur, dan berderma. Skala 

ini berisikan 30 items yaitu 15 items favourable dan 15 items unfavourable. 

Pada skala ini ada empat pilihan jawaban yaitu Sangat Sering (SS), Sering 

(S), Jarang (J), dan Tidak Pernah (TP). Sebaran items pada skala perilaku 

prososial ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.1. 

Sebaran Items Skala Perilaku Prososial 

No  Aspek-aspek perilaku prososial Favourable Unfavourable Jumlah 

1 Kerjasama 2, 12, 22 9, 19, 29 6 

2 Persahabatan 1, 11, 21 10, 20, 30 6 

3 Menolong 3, 13, 23 8, 18, 28 6 

4 Bertindak jujur 4, 14, 24 7, 17, 27 6 

5 Berderma 5, 15, 25 6, 16, 26 6 

 Jumlah  15 15 30 

 

b. Skala kecerdasan emosi 

Skala kecerdasan emosi ini diambil dari aspek-aspek kecerdasan emosi 

mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali 

emosi orang lain, dan membina hubungan. Skala ini berisikan 30 items 

yaitu 15 items favourable dan 15 items unfavourable. Pada skala ini ada 
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empat pilihan jawaban yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai 

(TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Sebaran items pada skala 

kecerdasan emosi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.2. 

Sebaran Items Skala Kecerdasan Emosi 

No  Aspek-aspek kecerdasan emosi Favourable Unfavourable Jumlah 

1 Mengenali emosi diri 5, 15, 25 6, 16, 26 6 

2 Mengelola emosi 4, 14, 24 7, 17, 27 6 

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

4 Mengenali emosi orang lain 2, 12, 22 9, 19, 29 6 

5 Membina hubungan 1, 11, 21 10, 20, 30 6 

 Jumlah  15 15 30 

 

4.2.2. Perizinan pengumpulan data 

 Peneliti meminta izin kepada pihak-pihak terkait terlebih dahulu sebelum 

melakukan pengambilan data. Beberapa tahapan pengajuan permohonon izin: 

1. Meminta surat pengantar dari Tata Usaha Fakultas Psikologi yang diajukan 

oleh Dekan Fakultas Psikologi diperuntukkan kepada pemilik dari Folkafe: 

coffee and stories Semarang 

2. Mengajukkan surat permohonan izin pengambilan data yang sudah 

dikeluarkan oleh fakultas ke Tata Usaha Universitas untuk diteruskan 

kepada pemilik dari Folkafe: coffee and stories Semarang 

3. Mendapatkan surat izin yang sudah ditandatangani untuk pemilik dari 

Folkafe: coffee and stories Semarang 
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Setelah pengumpulan data selesai dilakukan, peneliti meminta surat 

keterangan yang mengatakan bahwa telah dilakukan pengambilan data di tempat 

tersebut kepada pemilik dari Folkafe. 

4.3. Uji Coba Alat Ukur 

 Penelitian ini menggunakan uji coba try out terpakai. Dalam uji coba ini 

peneliti memilih sejumlah 41 orang yang berusia 20-30 tahun yang merupakan 

pelanggan Folkafe Semarang untuk mengisi skala yang disebarkan. Peneliti 

menggunakan metode try out terpakai karena subjek penelitian ini jumlahnya 

terbatas. 

4.4. Pengumpulan Data Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode tryout terpakai yang berarti data yang 

telah didapatkan oleh peneliti digunakan untuk menguji validitas serta reliabilitas 

alat ukur dan juga menguji hipotesis. Peneliti mengambil data dari pelanggan 

Folkafe yang berusia 20-30 tahun sejumlah 41 orang. 

 Hal pertama yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data adalah 

melakuka pendekatan kepada pelanggan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara 

berkenalan dan mengobrol terlebih dahulu kepada pelanggan sehingga peneliti 

mengetahui apakah pelanggan sudah cocok dengan kriteria yang dicari oleh 

peneliti. Ketika peneliti mendapatkan pelanggan yang memenuhi kriteria, peneliti 

meminta kebersediaan pelanggan untuk mengisi skala yang sudah dipersiapkan 

oleh peneliti. 

 Pengambilan data dilakukan setelah alat ukur disusun dengan baik dan 

diuji validitasnya oleh dosen pembimbing. Setelah itu, peneliti menyebar skala 

perilaku prososial dan skala kecerdasan emosi. Proses pengambilan data akan 

dilakukan pada tanggal 29 Mei hingga 10 Juni 2019 di Folkafe. 
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 Validitas dan reliabilitas data yang telah diperoleh kemudian diuji coba 

untuk mendapatkan item yang valid. Kemudian data item yang valid tersebut 

dianalisis untuk menguji hipotesis. Metode try out terpakai ini memiliki kelemahan, 

yaitu memungkinkan terdapat items yang gugur sehingga mencemari items yang 

dianalisis untuk diuji hipotesis. Selain kelemahan, metode try out terpakai ini juga 

memiliki kelebihan. Kelebihan dari metode ini adalah lebih menghemat waktu, 

biaya, dan tenaga. Pengambilan data dengan metode ini dilakukan karena 

terbatasnya jumlah subjek yang bias peneliti dapatkan di Folkafe. 

 Pola dari pengambilan data ini adalah peneliti mencari subjek di Folkafe 

yang memiliki kriteria yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Lalu peneliti 

memberikan pernyataan kesediaan, setelah itu subjek diharuskan mengisi 

pernyataan kesediaan tersebut sebagai bukti kebersediaan menjadi subjek 

penelitian. 

 Setelah peneliti mendapatkan data dari yang dibutuhkan, peneliti 

memutuskan untuk menggunakan semua data yang diambil sebanyak 41. Skala 

yang terkumpul sebanyak 41 eksemplar, kemudia setelah itu dilakukan scoring 

dan ditabulasi sehingga menjadi data uji coba dan untuk mengetahui item mana 

yang valid ataupun yang gugur. 

4.5. Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Uji validitas dan reliabilitas alat ukur ini menggunakan program komputer 

yang disebut Statistical Packages for Social (SPPS). Pengujian validitas ini 

menggunakan teknik product moment, sedangkan untuk menguji reliabilitas 

menggunakan teknik alpha cronbach. 
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a. Perilaku prososial 

Berdasarkan uji validitas yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa 

skala Perilaku Prososial yang telah dibagikan kepada 41 orang subjek yang 

terdiri dari 30 items, terdapat 17 items yang valid dan 13 items yang gugur 

dengan batas koefisien validitasnya 0,3081. Koefisien validitas yang 

dimiliki skala perilaku prososial bergerak dari angka 0,310 sampai dengan 

0,527. 

Koefisien reliabilitias alpha dari skala Perilaku Prososial ini adalah 

0,830. Sebaran item yang valid dan gugur pada skala Perilaku Prososial 

ini dapat dilihat pada tabel 4.03. 

Tabel 4.3. 

Sebaran Items Valid dan Gugur Skala Perilaku Prososial 

No  Aspek-aspek perilaku prososial Favourable Unfavourable Jumlah 

1 Kerjasama 2*, 12, 22 9, 19, 29 6 

2 Persahabatan 1*, 11, 21* 10*, 20*, 30* 6 

3 Menolong 3, 13, 23 8*, 18, 28 6 

4 Bertindak jujur 4*, 14, 24* 7, 17*, 27 6 

5 Berderma 5, 15, 25* 6*, 16*, 26 6 

 Jumlah  15 15 30 

Keterangan: nomor dengan tanda * merupakan item yang gugur 

b. Kecerdasan emosi 

Berdasarkan uji validitas yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa 

skala Kecerdasan Emosi yang telah dibagikan kepada 41 orang subjek 

yang terdiri dari 30 items, terdapat 18 items yang valid dan 12 items yang 

gugur dengan batas koefisien validitasnya 0,3081. Koefisien validitasnya 

bergerak dari angka 0,319 sampai dengan 0,699. 
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Koefisien reliabilitias alpha dari skala Kecerdasan Emosi ini adalah 

0,881. Sebaran item yang valid dan gugur pada skala Kecerdasan Emosi 

ini dapat dilihat pada tabel 4.04. 

Tabel 4.4. 

Sebaran Items Valid dan Gugur Skala Kecerdasan Emosi 

No  Aspek-aspek kecerdasan emosi Favourable Unfavourable Jumlah 

1 Mengenali emosi diri 5*, 15, 25* 6, 16, 26* 6 

2 Mengelola emosi 4, 14, 24 7*, 17, 27* 6 

3 Memotivasi diri sendiri 3, 13, 23* 8*, 18, 28 6 

4 Mengenali emosi orang lain 2*, 12*, 22* 9, 19*, 29* 6 

5 Membina hubungan 1, 11, 21 10, 20, 30 6 

 Jumlah  15 15 30 

Keterangan: nomor dengan tanda * merupakan item yang gugur 

 

 

 

 

 

  


