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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Dalam metode penelitian mengenai hubungan kecerdasan emosional 

dengan konsep diri remaja yang orang tuanya bercerai menggunakan metode 

kuantitatif. Jenis penelitian yang dilakukan bersifat korelasional. 

3.2. Identifikasi Variabel Penelitian 

Sebelum melakukan uji hipotesis penelitian, dilakukan identifikasi variabel-

variabel terlebih dahulu. Variabel yang akan dipakai dalam penelitian ini, yaitu: 

Variabel Tergantung : Konsep Diri Remaja yang Orang Tuanya Bercerai 

Variabel Bebas : Kecerdasan Emosional 

3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini untuk menghindari salah pengertian mengenai data 

yang akan dikumpulkan serta menghindari kesalahan dalam menentukan alat 

ukur pengumpulan data, maka penelitian ini menggunakan batasan operasional 

sebagai berikut: 

1. Konsep Diri Remaja yang Orang Tuanya Bercerai 

Konsep diri remaja yang orang tuanya bercerai adalah proses 

perkembangan dan pemahaman mengenai realitas diri dan idealisme diri 

yang merupakan persepsi dalamfisik, psikologi, dan sosial yang dimiliki oleh 

seorang individu yang sedang pada masa transisi dari masa anak-anak 

menuju masa dewasa yang dalam perkembangannya dipengaruhi oleh sikap 

dan perilaku yang diberikan oleh  orangtua yang sudah tidak dapat 

menjalankan tugas serta kewajibannya sebagai sepasang suami istri.Pada 

penelitian ini konsep diri yang orang tuanya bercerai akan diukur dengan 
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menggunakan Skala Konsep Diri Remaja yang Orang Tuanya Bercerai yang 

disusun berdasarkan aspek-aspek konsep diri. Secara umum konsep diri 

memiliki lima aspek yang terdiri dari aspek fisik, psikologis, sosial, 

pemahaman dan pengharapan. Semakin tinggi skor skala menunjukan 

semakin tinggi konsep diri remaja yang orang tuanya bercerai, demikian juga 

sebaliknya. 

2. Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam mengatur 

emosi, memahami perasaan diri sendiri, empati dan memotivasi diri. Pada 

hal ini kecerdasan emosional diungkap melalui Skala Kecerdasan Emosional 

yang terdiri dari enam aspek, yaitu aspek kejujuran, mengenali emosi diri, 

mengelola emosi, memotivasi diri, empati, dan membina hubungan. Semakin 

tinggi skor skala menunjukan bahwa semakin tinggi kecerdasan emosional, 

demikian juga sebaliknya. 

 

3.4. Subjek Penelitian 

3.4.1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah remaja  yang memiliki karakteristik 

berusia 17 sampai 22 tahun dan memiliki orang tua yang sudah bercerai yang 

tinggal di daerah Semarang. 

 

3.4.2. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

accidental sampling, yaitu teknik penarikan sampel yang didasarkan pada 
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kemudahan. Sampel dapat terpilih karena kebetulan bertemu pada saat 

pengumpulan data dan sesuai untuk diteliti (Juliandi, Irfan, & Manurung, 2014). 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

3.5.1. Alat Pengumpulan Data 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan skala. Skala yang digunakan terdiri atas dua macam, 

yakni Skala Konsep Diri dan Skala Kecerdasan Emosional. Skala yang 

digunakan dalam penelitian ini memiliki sifat skala tertutup dengan empat pilihan 

jawaban dan terdapat 2 item pernyataan yaitu item favorabledan unfavorable. . 

Skor jawaban pada penelitian ini menggunakan skala Likert. Skala Likert memiliki 

alternatif empat jawaban, yaitu: 

SS = Sangat Sesuai 

S  = Sesuai 

TS = Tidak Sesuai 

STS = Sangat Tidak Sesuai 

Pada pernyataan ini responden diminta untuk memberikan jawaban 

dengan memilih salah satu alternatif yang telah diberikan dan memberikan tanda 

silang (x). Penilaian skoring yang diberikan adalah SS (Sangat Sesuai) 

mendapatkan skor 4, S (Sesuai) mendapatkan skor 3, TS (Tidak Sesuai) 

mendapatkan skor 2, dan STS (Sangat Tidak Sesuai) mendapatkan nilai 1. 

Skoring tersebut merupakan penilaian pada item favorable, dan penilaian skoring 

akan dibalik pada item unfavorable. 
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3.5.2. Blueprint dan Cara Penilaian 

1. Skala Konsep Diri Remaja yang Orang Tuanya Bercerai 

Skala konsep diri diungkap melalui lima aspek yang dimiliki oleh konsep 

diri, yaitu fisik, psikologis, sosial, pemahaman, dan pengharapan. Skala terdiri 

dari 30 item pernyataan yang digunakan untuk mengukur konsep diri positif 

seseorang yang terdiri dari 15 item favorabledan 15 item unfavorable.  

Aspek fisik merupakan pemikiran serta penilaian individu mengenai dirinya 

sendiri. Aspek psikologis merupakan penilaian diri individu mengenai keadaan 

psikis, pola pikiran dan tindakan yang diberikan pada saat menerima respon 

selain itu pada aspek ini mengevaluasi mengenai keadaan diri saat ini dengan 

diri ideal yang dimiliki oleh individu. Aspek sosial mencakup mengenai tindakan 

seseorang dalam memberikan respon terhadap orang lain. Aspek pemahaman, 

yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh diri sendiri. Aspek 

pengharapan merupakan pandangan mengenai diri seorang individu yang tidak 

terlepas dari kemungkinan masa depan. 

Tabel 3.1. Blueprint Skala Konsep Diri Remaja yang Orang Tuanya Bercerai 

No Aspek Konsep Diri Jumlah Item Total 

Favorable Unfavorable 

1 Fisik 3 3 6 
2 Psikologis 3 3 6 
3 Sosial 3 3 6 
4 Pemahaman 3 3 6 
5 Pengharapan 3 3 6 

 TOTAL 15 15 3O 

 

2. Skala Kecerdasan Emosional 

Skala kecerdasan emosional diungkap melalui enam aspek kecerdasan 

emosional yaitu kejujuran, mengenali emosi diri, mengelola emosi diri, 

memotivasi diri sendiri, empati, dan membina hubungan. Skala ini memiliki 36 

item pernyataan yang terdiri dari 18 item favorable dan 18 item unfavorable. 
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Aspek kejujuran merupakan perilaku seorang individu untuk bertindak jujur 

terhadap diri sendiri dan orang lain. Aspek mengenali emosi diri merupakan 

kemampuan seseorang untu memahami dirinya sendiri mengenai perasaan 

pikiran dan evaluasi diri. Mengelola emosi diri merupakan pengelolaan perasaan 

agar dapat terungkap dengan baik. Memotivasi diri sendiri merupakan dorongan 

dari dalam diri individu untuk mencapai suatu tujuan. Empati merupakan 

kemampuan dan kecenderungan yang dimiliki oleh seseorang untuk memahami 

apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain pada situasi tertentu. Membina 

hubungan merupakan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seorang 

individu untuk memahami emosi orang lain dan mengelola dirinya sendiri serta 

dapat menyelesaikan permasalahan dan mampu memberi respon dengan baik. 

Tabel 3.2. BlueprintSkala Kecerdasan Emosional 

No Aspek Kecerdasan Emosional Jumlah Item Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1 Kejujuran 3 3 6 
2 Mengenali emosi diri 3 3 6 
3 Mengelola emosi diri 3 3 6 
4 Memotivasi diri sendiri 3 3 6 
5 Empati 3 3 6 
6 Membina hubungan 3 3 6 

 TOTAL 18 18 36 

 

3.6. Uji Coba Alat Ukur 

3.6.1. Validitas Alat Ukur 

Validitas memiliki arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat 

ukur dalam melakukan fungsi ukurnya dengan tepat ciri atau keadaan yang 

sesungguhnya dari objek Arikunto (dalam Widoyoko, 2015). Pada dasarnya 

penentuan validitas harus disesuaikan dengan tujuan atau pengambilan 

keputusan tertentu.  
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Validitas alat ukur pada penelitian ini menggunakan validitas item. Validitas 

item merupakan penilaian sejauh mana pertanyaan dalam suatu alat ukur 

mampu mewakili secara keseluruhan dan proporsional pada perilaku sampel. 

Validitas dalam penelitian ini diuji dengan mengkorelasikan skor item dan skor 

total, teknik korelasi yang digunakan adalah product moment dan dikoreksi 

menggunakan teknik Part whole. 

3.6.2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas berasal dari kata reliability yang memiliki arti sejauh mana hasil 

suatu pengukuran dapat dipercaya. Santoso (dalam Murniati, Purnamasari, 

Ratnaningsih, Advensia, Sihombing, & Warastuti, 2013) berpendapat bahwa 

kuesioner dapat dikatakan reliable apabila jawaban seorang individu terhadap 

kuisioner tersebut stabil dari waktu ke waktu. Sehingga uji reliabilitas digunakan 

untuk mengukur konsistensi data atau ketetapan dari keseluruhan kuesioner. 

Pengujian skala konsep diri remaja yang orang tuanya bercerai dan skala 

kecerdasan emosional menggunakan teknik koefisien Alpha Cronbach. 

 

3.7. Metode Analisis Data 

Dalam melakukan analisis data, metode yang digunakan untuk menguji 

hubungan antara kecerdasan emosional dengan konsep diri remaja yang orang 

tuanya bercerai, digunakan teknik analisis korelasi Product Moment. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan variabel bebas yakni 

kecerdasan emosional terhadap variabel tergantung yakni konsep diri.  
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