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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 9 Metro jalan Piagam Jakarta 

16 Polos kelurahan Mulyosari Metro Barat. Penelitian ini dilaksanakan  

pada waktu semester ganjil pada tanggal 15 sampai 19 juli 2014. Dan 

penelitian ini dilaksanakan pada saat jam pelajaran bk. 

 

 

B. Metode Penelitian 

 

Metodelogi penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk 

mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Penggunaan metode 

dimaksudkan agar kebenaran yang diungkapkan benar-benar  di bentengi 

dengan bukti ilmiah yang kuat. Penggunaan metode yang tepat akan 

meningkatkan objektivitas hasil penelitian, karena memungkinkan 

penemuan kebenaran yang memiliki tingkat ketepatan (validitas) dan 

tingkat kepercayaan (reliabilitas) yang tinggi. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasional 

yang bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan dan apabila ada, 

seberapa erat hubungan serta berarti atau tidaknya hubungan tersebut. 

(Arikunto. 2002:239). 
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C.   Variabel penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

 

1. Variabel Penelitian 

 

Suryabrata (2000 : 72) mengungkapkan variabel adalah “segala sesuatu 

yang akan menjadi objek pengamatan penelitian”. Variabel penelitian ini 

juga dinyatakan sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa  atau 

gejala yang diteliti. 

 

Berdasarkan landasan teori yang ada serta rumusan hipotesis penelitian 

maka yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah : 

a. Variabel bebas : Kecerdasan Emosional (X) 

b. Variabel terikat : Prestasi Belajar (Y) 

 

2. Definisi Operasional Variabel 

 

Nazir (1983 : 152) mengatakan bahwa definisi operasional adalah suatu 

definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstrak dengan cara 

memberi arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu 

oprasional yang diperlukan untuk mengukur konstrak atau variabel tersebut. 

 

a. Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosional adalah kemampuan  seseorang untuk mengenali 

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

orang lain (empati) dan kemampuan untuk membina hubungan (kerjasama) 

dengan orang lain. Adapun insdikator untuk mengukur kecerdasan 
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emosional adalah : mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri 

sendiri, menggali emosi orang lain dan bekerjasama dengan orang lain. 

 

b. Prestasi belajar merupakan hasil usaha belajar yang dicapai seseorang 

siswa berupa suatu kecakapan dari kegiatan belajar bidang akademik di 

sekolah pada jangka waktu tertentu yang dicatat pada setiap akhir semester 

di dalam buku laporan yang disebut raport. Adapun prestsi belajar ini 

adalah dengan mengambil data nilai akademik  yang sudah tersedia berupa 

angka-angka dalam rapor kelas VIII semester ganjil. 

 

D.  Populasi dan pengambilan sampel 

 

1.  Populasi 

 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa  kelas VIII  sebanyak 150 siswa  

yang berprestasi rendah  di SMP Negeri 9 Metro tahun pelajaran 2013-2014, 

 

2. Sampel Penelitian 

 

Sampel adalah  sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 38 siswa yang memiliki kecerdasan emosional rendah. 

Adapun metode pengambilan sampel yang dipakai pada penelitian ini adalah 

menggunakan teknik random sampling. Menurut Hadi (1996:223) random 

sampling memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel. Selain hal tersebut, Hadi (1996:223) mengatakan suatu 

cara disebut random apabila peneliti tidak memilih-milih individu yang akan 
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ditugaskan untuk menjadi sampel penelitian. Teknik random sampling yang 

dipergunakan adalah dengan cara undian. Langkah pertama adalah dengan 

memberi nomor urut pada masing-masing sampel. Nomor yang keluar di 

pergunakan  sebagai sampel penelitian. 

 

Menurut Nasir (1988:360), untuk prosedur pengambilan sampel dengan 

metode proporsional random sampling dipergunakan rumus sebagai 

berikut : 

 

ni = n
N

Ni
  

 

Keterangan : ni : Jumlah sampel per sub populasi 

          Ni : Total sub populasi 

           N  : Total populasi 

           n  : Besarnya sampel 

 

Menentukan  sampel penelitian ini berpedoman pada pendapat Nasir “untuk 

sekedar petunjuk maka apabila subjeknya kurang dari 100 (seratus), lebih baik di 

ambil semua, sehingga penelitianya merupakan penelitian populasi , selanjutnya 

jika jumlah  subjeknya besar, dapat diambil antara 10 -15 % atau 20 – 25 % atau 

lebih dari jumlah yang ditetapkan”( Arikunto,1998:120) hal ini dilakukan agar 

pengambilan sampel dapat mewakili populasi. Penelitian ini mengambil 25% dari 

jumlah seluruh siswa kelas VIII. 
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3. Teknik Sampling 

 

 

Dalam penelitian ini subjek sebanyak 38 orang  karena jumlah siswanya sebanyak 

150 siswa dan hanya di ambil 25 % saja. 

 

E. Teknik Pengambilan  data 

 

1. Jenis data  

 

 

Jenis data yang digunakan oleh peneliti menggunakan penelitan kuantitatif 

karena data yang diperoleh berupa angka. Angka   yang diperoleh akan 

dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. 

 

2. Skala kecerdasan emosional 

Skala kecerdasan emosional terdiri dari aspek mengenali emosi diri, 

mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain 

(empati), dan bekerjasama dengan orang lain (Goleman,2002:57) yang 

berguna untuk mengukur sejauhmana kecerdasan emosional dipahami 

siswa kelas  VIII SMP Negeri 9 Metro.  

 

 Menyusun butir –butir pernyataan 

Pernyataan yang disusun dalam bentuk skala linkert, terdiri dari kolom – 

kolom sebagai berikut: 

a) nomor urut 

 

b) aspek-aspek yang ditanyakan dengan 5 alternatif jawaban yaitu : 

1) Sangat Sesuai(SS) 
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2) Sesuai (S) 

3) Netral  (N) 

4) Tidak Sesuai (TS) 

5) Sangat Tidak Sesuai (STS) 

 

 Penyekoran Instrumen 

 

Pengukuran variabel menggunakan alat ukur berskala likert yaitu : 

 

a) untuk item favorabel yaitu pernyataanyang mendukung : 

1. skor 5 untuk jawaban Sangat Stuju 

2. skor 4 untuk jawaban setuju 

3. skor 3 untuk jawaban Netral 

4. skor 2 untuk jawaban Tidak setuju 

5. skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak setuju. 

 

b) Untuk item tidak favorabel yaituu pernyataan yang tidak mendukung. 

 

1) Skor 1 untuk jawaban Sangat setuju 

2) Skor 2 untuk jawaban setuju 

3) Skor 3 untukjawaban Netral 

4) Skor 4 untuk jawaban tidak setuju 

5) Skor 5 untuk jawaban sangat tidak setuju 

 

3. Metode Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006 : 231) teknik pemeriksaan dokumen adalah 

pengumpulan informasi dan data secara langsung sebagai hasil 
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pengumpulan sendiri. Data yang dikumpulkan tersebut  adalah  bersifat 

orisinil untuk dapat dipergunakan secara langsung. Teknik pemeriksaan 

dokumen ini digunakan untuk melakukan pengumpulan data terhadap 

prestasi belajar. 

 

Adapun teknik pengumpulan data terhadap prestasi belajar ini adalah 

dengan mengambil data yang sudah tersedia, yaitu nilai rapor pada 

semester satu sebagai subyek penelitian yang merupakan hasil penilaian 

oleh pihak akademis. Data dari prestasi belajar ini dikumpulkan dengan 

cara melihat hasil rapor semester I dari seluruh subyek penelitian. Mata 

pelajaran kelas II yaitu : Pendidikan Agama PPKN, Bahasa dan Sastra 

Indonesia., Sejarah Nasional dan Sejarah Umum, Bahasa Inggris, 

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, 

Ekonomi dan , Sosiologi. 

 

Penilaian prestasi belajar tersebut merupakan hasil evaluasi dari suatu 

proses belajar formal yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif (angka) 

yang terdiri antara 1 sampai 10. Hasil ini dapat dilihat dari nilai rata-rata 

raport siswa yang diberikan oleh pihak guru dalam setiap masa akhir 

tertentu (6 bulan) untuk sekolah lanjutan.   

 

Alasan mengambil seluruh mata pelajaran karena data yang diambil adalah 

rata-rata nilai rapor dan juga agar mudah untuk mengetahui prestasi belajar 

pada setiap siswa sehingga dapat mengetahui keseluruhan nilai mata 

pelajaran. 
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F. Uji Coba Instrumen 

 

Suatu alat ukur dapat dinyatakan sebagai alat ukur yang baik dan mampu 

memberikan informasi yang jelas dan akurat apabila telah memenuhi beberapa 

kriteria yang telah ditentukan oleh para ahli psikometri, yaitu kriteria valid dan 

reliabel. Oleh karena itu agar kesimpulan tidak keliru dan tidak memberikan 

gambaran yang jauh berbeda dari keadaan yang sebenarnya diperlukan uji 

validitas dan reliabilitas dari alat ukur yang digunakan dalam penelitian. 

 

Sebelum melaksanakan penelitian, langkah awal yang dilakukan oleh peneliti 

yaitu melakukan uji persyaratan instrumen. Mengenai perlunya uji coba, Hadi 

(1995 : 166) menjelaskan tujuan diadakanya uji coba alat ukur adalah untuk 

memperoleh keyakinan tentang alat ukur, untuk menentukan alokasi waktu 

yang paling layak, dan untuk menemukan kelemahan-kelemahan dalam 

petunjuk atau administrasi tes. 

 

Uji coba dilakukan dengan maksud untuk mengetahui kemudahan cara 

penggunaan, tingkat pemahaman responden terhadap pernyataan yang 

diajukan, komentar dan reaksi mereka, serta untuk mengetahui jika ada 

pernyataan yang bersifat ambigu. Hasil uji coba dianalisis sehingga dapat 

dilihat apakah cara yang diterapkan memuaskan, apakah perlu pernyataan 

tambahan, atau perlu mengganti/merevisi kalimat jika pernyataan banyak 

menimbulkan salah pengertian. Pada saat uji coba, penulis juga melihat 

apakah alat instrumen harus anonim (tanpa nama dan data pribadi dari 

responden lainya) atau diberi nama dan data lengkap. 
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Bila semua informasi telah terkumpul dan alat instrumen telah diperbaiki 

sesuai dengan masukan yang diperoleh dalam uji coba maka alat instrumen 

tersebut telah siap untuk diperbanyak dan di distribusikan kepada responden 

yang telah ditetapkan untuk di isi sesuai dengan keadaan dirinya masing-

masing tanpa adanya rekayasa agar data yang diperoleh hasilnya sesuai 

dengan keadaan siswa tersebut. 

1. Uji Validitas 

 “Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen.” (Arikunto, 2002:144). Agar tidak terjadi kesalahan 

dalam pengukuran data, maka alat ukur harus memiliki tingkat validitas dan 

reliabilitas yang tinggi.  Menurut Arikunto (2006:144) alat ukur atau pengukur 

yang berfungsi dengan baik itu akan mampu mengukur dengan tepat mengenai 

gejala sosial tertentu.  Alat ukur tersebut menunjukan kevalidan atau kesahihan 

sesuatu instrumen”.   

 

Suatu instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut mengukur apa yang 

semestinya diukur dan derajat ketepatannya benar, jika hal tersebut sudah tercapai 

maka instrumen tersebut validitasnya tinggi.  Untuk mengukur analisis butir soal 

secara keseluruhan dengan mengkorelasikan setiap butir alat ukur dengan skor 

total terlebih dahulu dicari validitas alat ukurnya. Pada penelitian ini validitas 

yang digunakan tergolong ke dalam validitas konstruk. Dengan cara meminta 

pendapat para ahli (expert judgement). Ini seperti yang dikemukakan oleh 

Sugiyono (2008:125-129) sebagai berikut : 
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“Untuk menguji validitas konstruksi dapat digunakan pendapat para ahli, 

dalam hal ini setelah instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan 

diukur dengan berlandaskan teori tertentu atau menggunakan kisi-kisi 

instrumen yang terdapat dalam variabel yang diteliti, indikator sebagai tolak 

dan nomor butir (item) pertanyaan atau pernyataan yang telah dijabarkan dari 

indikator yang selanjutnya dikonsultasikan dengan para ahli.” 

 

 

Para ahli diminta pertimbangaya untukmelakukan judgement terhadap indikator 

(konstruk) penelitian,  apakah sudah tepat atau masih perlu diperbaiki lagi. 

Peneliti telah melaksanakan uji validitas isi dengan tiga orang ahli.  

Menguji validitas konstruk, peneliti melakukan uju coba kepada tiga orangahli 

yang akan memberikan expert judgement .  

 

Dalam hal ini, setelah instrumen di dikonstruksi dengan aspek-aspek yang akan 

diukur dengan berlandaskan teori tertentu , maka selanjutnya dikonsultasikan 

dengan ahli. Para ahli diminta pendapat, kritik dan saran  tentang instrumen  yang 

telah disusun untuk diberikan kepada siswa-siswa. Hasil uji ahli yang telah 

dilakukan kepada tiga ahli yaitu perlunya revisi pada deskriptor poin 4.C 

“mendengarkan masalah orang lain”. Menurut para ahli mendengarkan masalah 

orang lain sudah termasuk kedalam bagian dari empati yaitu deskriptor 4.A 

(empati), jadi tidak perlu dijadikan deskriptor lagi. 

 

Setelah uji validitas konstruksi, penelitian ini dilanjitkan dengan uju coba 

instrumen kepada sampel. Uji coba kepada sampel ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah item instrumen tersebut memiliki kontribusi atau tidak 

terhadap indikator dan deskriptor penelitan. Untuk mengetahui besarnya 

kontribusi item skala kecerdasan emosional perlu dilakukan perhitungan dengan 

mengkorelasikan antara skor item  
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pada instrumen pada skor total, dengan menggunakan rumus korelasi product 

moment dari pearson sebagai berikut : 

 

  

     2222 YYNXXN

YXXYN
rxy




  

 

 Keterangan : 

 

xyr = Koefisien korelasi variabel X dan Y 

N  = jumlah sampel 

X  = Skor butir soal 

Y  = Skor total   

( Suharsimi Arikunto, 2002:72) 

Pelaksanaan uji coba instrumen ini telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain 

pada tanggal 07 April 2011 sehingga peniliti hanya mengadopsi uji coba tersebut, 

uji coba ini melibatkan 30 orang responden yang berasal dari luar sampel 

penelitian, yaitu yaitu pada siswa kelas X SMAN Muhammadiyah 2 Bandar 

Lampung. 

 

Uji coba ini dengan maksud untuk mengetahui kemudahan cara penggunaan, 

tingkat pemahaman responden terhadap pernyataan yang diajukan , komentar dan 

reaksi mereka, serta untuk mengatahui jika ada pernyataan yang bersifat  ambigu. 

Hasil uji coba dianalisis sehingga dapat dilihat apakah cara yang diterapkan 

memuaskan , apakah perlu pernyataan tambahan, atau perlu mengganti /merevisi 

kalimat jika pernyataan banyak menimbulkan salah pengertian atau penggunaan 

kalimat yang sulit untuk dimengerti peneliti juga harus memperhatikan bagaimana 

cara siswanya saat mengisi lembar skala di usahakan untuk tidak mencontek 

temannya karna itu dapat memberikan hasil yang tidak sesuai dalam keadaan 
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dirinya. . Pada saat uji coba, penulis juga melihat apakah alat instrumen harus 

anonim (tanpa nama dan data pribadi dari responden lainya) atau diberi nama dan 

data lengkap. 

Setelah dilakukan uji coba instrumen, hasil yang didapat 85 item pernyataan skala 

kecerdasan emosional terdapat 5 item yang tidak memiliki kontribusi yang besar 

hal ini terjadi karena rtabel lebih besar dari rhitung. Sehingga ke lima item tersebut 

tidak dapat digunakan dan harus di hilangkan dari skala kecerdasan emosional 

tesebut  Adapun item-item instrumen yang tidak memiliki kontribusi adalah : 

 

Tabel 3.1 Item yang tidak memiliki kontribusi terhadap Skala Kecerdasan 

Emosional 

 

No. Tidak Valid rhitung rtabel 

1. Item 32 0,0048 0,361 

2. Item 52 0,0291 0,361 

3. Item 58 0,2469 0,361 

4. Item 71 0,1761 0,361 

 5.   Item 79 0,139 0,361 

 

 

Dari hasil yang diperoleh tersebut, jumlah 5 item yang tidak memiliki kontribusi 

tersebut akan dihilangkan hal ini dikarenakan item-item lain sudah memiliki 

kontribusi sudah dapat mewakili indikator untuk menggali keadaan siswa. . 

Adapun rincian skala kecerdasan emosional setelah di uji coba adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel 3.2. 

Distribusi penyebaran item yang memiliki kontribusi dan gugur dalam Skala 

Kecerdasan Emosional 

Variabel  Indikator Deskriptor  Nomor Item  Jumlah 

Favorable Unfavorable  

Kecerdasan 

Emosional  

1.Mengenali 

Emosi Diri 

a. mengenali dan 

memahami 

emosi diri 

43,69,75,83 41,66 6 

 b. memahami 

penyebab 

timbulnya emosi 

47,48,59 2,40,45 6 

 

 

 

c. kemampuan 

menguasai 

perasaan dari 

waktu ke waktu 

3,55 16 3 

 

d. kepekaan atas 

perasaan sendiri 

atas 

pengambilan 

keputusan 

masalah 

4,64 39 3 

2. mengelola 

emosi 

a. 

mengendalikan 

emosi 

17,38,72,81 5,42,54,70,79* 8 

 b. 

mengekspresikan 

emosi dengan 

tepat 

37,62 6,18,60,78 6 

3.memotivasi 

diri sendiri 

a. optimis 19,67,77 7,36,57 6 

 b. dorongan 

berprestasi  

8,76 20,35 4 

 c. menata emosi 

agar dapat lebih 

berkonsentrasi 

9,21 33,49,65,82 6 

4. mengenali a. empati 1,10*,12,22,24,32* 30,34,51,68,71*,74 9 
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emosi orang 

lain 

5.membina 

hubungan 

b. peka terhadap 

perasaan orang 

lain 

11,23,50,63 31,46,58* 6 

 a. mendengarkan 

masalah orang 

lain 

28,73,85 13,25,44 6 

b. dapat bekerja 

sama dengan 

orang lain 

14,26,56,61 5 5 

c. dapat 

berkomunikasi 

dengan baik 

15,29,53,84 27,80 6 

TOTAL  80 

 

 

2. Uji Reliabilitas 

 

Reabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran terhadap kelompok yang 

sama diperoleh hasil yang relatif sama (Azwar, 2000:3). Dalam penelitian ini, uji 

reliabilitas dilakukan dengan menggunakan tekhnik Formula Alpha Cronbach. 

 

Rumus yang digunakan adalah :  

 

α = 






 


 xS

jS

k

k
2

2

1
1

  

 

Keterangan : 

 

α   =  koefisien reliabilitas alpha 

k   =  jumlah item 
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Sj  =  varians responden untuk item I 

Sx =  jumlah varians skor total 

Hasil r11 dikonsultasikan dengan  nilai tabel r product monent dengan dk = N-1, 

signifikan 5%. 

 

Keputusan dengan membandingkan r11 dengan rtabel  

kaidah keputusan menurut riduwan (2005: 115), yaitu : 

   jika r11 > rtabel berarti reliabel, sebaliknya 

   jika r11 < rtabel berarti tidak reliabel 

berdasarkan hasil pengolahan data uji coba instrument ada 80 item yang memiliki 

kontribusi yang besar dengan reliabilitas yang tinggi yakni 0,973 dengan rtabel 

0,361. 

 

G. Teknik Analisa Data 

 

1. Pengujian hipotesis 

 

Adapun untuk menganalisis data, pada penelitian korelasi ini peneliti 

menggunakan rumus korelasi product moment . Alasanya  adalah karena data 

yang diperoleh berupa data interval dari instrumen skala,dan perhitunganya 

menggunakan korelasi product moment dengan bantuan komputer program 

(SPSS). Adapun rumus yang digunakan adalah : 

𝑟𝑥𝑦 =
∑xy

  ∑x2 (∑y²)

 

Keterangan : 

xyr = Koefisien korelasi variabel X dan Y 

X  = Jumlah Skor X 
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Y  = Jumlah Skor Y   

( Suharsimi Arikunto, 2002:72) 

Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus product moment 

menggunakan bantuan program SPSS dan mendapatkan hasil rhitung =0,839 . 

kemudian dibandingkan dengan rtabel = 0,320. Karena  rhitung > rtabel  maka hipotesis 

diterima , artinya terdapat hubungan antara kecerdasan emosional dengan prestasi 

belajar. 

 

Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan data diatas yang  menggunakan rumus 

korelasi product moment  maka untuk mengidentifikasi tinggi dan rendahnya 

koefisien korelasi atau memberikan interprestasi koefisien korelasi digunakan 

tabel kriteria pedoman yang sesuai dengan yang ada  dalam buku Sugiyono 

(2008:257) 

 Tabel 3 

                                     Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

 

           

              Interval Koefisien  

 

             Tingkat Hubungan 

0,00 - 0,19 Sangat rendah 

0,2 – 0,39 Rendah  

0,4 -0,59 Sedang  

0,6 – 0,79 Kuat  

0,8 -1,00 Sangat Kuat 

 


