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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif jenis deskriptif 

korelasional. Penelitian akan mendeskripsikan hubungan antara kecerdasan 

emosional dengan  self  control melalui pengolahan data berdasarkan 

instrumen yang telah di administrasikan. 

Menurut Sutja, dkk (2017:63) penelitian korelasional merupakan 

penelitian yang memcari kesimpulan dengan menngolah data dari hubungan 

tali-temali atau saling ketergantungan diantara dua variabel atau lebih. 

Dikatakan korelasi karena penelitian ini mencari hubungan antara variabel 

yang satu dengan variabel yang lainnya yakni hubungan kecerdasan 

emosional dengan self control siswa kelas VII di SMP N 25 Kota jambi. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sutja, dkk (2017:64), populasi merupakan lingkup, 

wilayah, atau tempat keberadaan dari karakteristik subjek yang diteliti 

dan yang akan disimpulkan nantinya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMPN 25 

Kota Jambi tahun pelajaran 2017/2008, dengan jumlah siswa sebanyak 

229 orang siswa. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut 
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Tabel 3.1 

Jumlah Siswa Kelas VII SMP N 25 Kota Jambi 

Kelas Jumlah (Orang) 

VIIA 26 

VIIB 30 

VIIC 29 

VIID 29 

VIIE 28 

VIIF 29 

VIIG 29 

VIIH 29 

TOTAL 229 

     Sumber : Data Primer SMPN 25 Kota Jambi tahun ajaran 2017/2018 

2. Sampel 

Menurut Sutja, dkk (2017:66), bila jumlah populasi besar, maka 

peneliti dapat mengambil sampel. Teknik penarikan sampel yang dapat 

digunakan simple random sampling dengan tingkat kepercayaan atau lebih 

tinggi dari 𝛼 0.10. Sebagaimana tabel persentase perkiraan sampel sebagai 

berikut. 

Tabel 3.2  

Perkiraan Sampel Populasi Heterogen dan Homogen 

No Populasi 

Ukuran Sampel 

Heterogen Homogen 

% n % n 

1 0-40 100 40 90 36 

2 41-70 95-79 39-55 89,9-75 37-53 

3 71-120 78,9-60 56-72 74,9-55 53-66 

4 121-280 59,9-30 72-84 54,9-25 66-70 

5 281-600 29,9-20 84-120 24,9-15 70-90 

6 601-1200 19,9-12,5 120-150 14,9-10 90-120 

7 >1200 <12,5 >150 <10 >120 

 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 229 orang siswa. 

Populasi dalam penelitian ini bersifat homogen, karena pada penelitian ini 
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terfokus pada seluruh siswa kelas VII yang penulis perkiraan memiliki 

lebih banyak memiliki kesamaan dari berbagai aspek, antara lain dari sisi 

tingkat kecerdasan emosional dan self control yang dimilikinya. 

Berdasarkan tabel di atas, populasi dalam penelitian ini sebanyak 229 

dalam tabel homogen tersedia persentase 54,9-25%. Adapun 

perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut. 

 % 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 −  {
%𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 −  %𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑏 − 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑘
} {𝑛 − 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙} 

      = 54,9 – {
54,9−25

280−121
} {229 − 121} 

      = 54,9 – {
29,9

159
} {108} 

               = 54,9 – {0,19}{108} 

              = 54,9 – 20,52 

   = 34,38 % 

 Jadi sampel = 34,38% x 229 = 78,73 = 80 

Selanjutnya penentuan sampel tiap kelas, penelitian ini 

menggunakan teknik probability sampling dengan proportional random 

sampling. Sugiyono (2010:63-64) menjelaskan bahwa probability 

sampling artinya semua populasi mempunyai kesempatan yang sama 

untuk menjadi sampel penelitian, sedangkan proportional random 

sampling berarti setiap subjek yang menjadi wakil dari populasi memiliki 

kesempatan yang sama untuk menjadi sampel dan penentuan sampelnya 

dengan cara diacak. Alasan penelitian ini menggunakan teknik 

proportional random sampling adalah agar didapatkan sampel yang 
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berasal dari wakil pada tiap-tiap kelas VII SMPN 25 Kota Jambi dengan 

jumlah yang seimbang disertai pengambilan sampel yang dilakukan secara 

acak. Perhitungan rumus secara matematika adalah sebagai berikut: 

  X = 
∑ 𝑛𝑘

𝑛
 x 𝑠 

Keterangan :  

X : Jumlah sampel tiap-tiap kelas  

Ʃnk  : Jumlah tiap-tiap kelas   

n  : Jumlah seluruh kelas VII 

Ʃs  : Jumlah sampel  

X = 
26

229
 x 80 = 9.08 = 9 

X = 
28

229
 x 80 = 9,8 = 10 

X = 
29

229
 x 80= 10.1 =10 

X = 
30

229
 x 80 = 10.5  =11 

Jadi berdasarkan teknik pengambilan sampel proportional atau berimbang, 

jumlah sampel untuk penelitian pada siswa kelas VII di SMPN 25 Kota 

Jambi dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.3 

Jumlah Populasi dan Sampel 

Kelas Populasi Sampel 

VIIA 26 9 

VIIB 30 11 

VIIC 29 10 

VIID 29 10 

VIIE 28 10 

VIIF 29 10 

VIIG 29 10 

VIIH 29 10 

TOTAL 229 80 
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C. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data Primer. Menurut Sutja, dkk 

(2017:73), data Primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya 

atau dari responden. Dalam penelitian ini menggunakan data kecerdasan 

emosional dan self control.  

D. Alat Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sutja, dkk (2017:73), teknik pengumpulan data lebih 

mengarah kepada metode atau cara yang digunakan untuk menghimpun 

data dari lapangan, sedangkan alat pengumpulan data lebih merujuk 

kepada instrumen yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan 

alat pengumpulan data berupa angket. Angket dalam penelitian ini 

menggunakan skala likert. Skala likert merupakan skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau  

sekelompok orang tentang fenomena sosial, sedangkan kusioner 

merupakan salah satu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan 

dengan cara  memberikan seperangkat pernyataan ataupun pertanyaan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

Penelitian ini menggunakan angket untuk mengungkapkan data 

dalam variabel kecerdasan emosional dan variabel self control akan 

menggunakan skala likert. Langkah selanjutnya yakni melakukan 

pembuatan instrument penelitian dengan menyusun kisi-kisi dari 

kuesioner dan skala setiap variabel. 
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a. Kisi-kisi angket variabel kecerdasan emosional 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi Kecerdasan Emosional 

Variabel Indikator Deskriptor 

Kecerdasan 

Emosional 

(menurut 

Goleman, 

2005:513) 

Kesadaran 

Diri 

1. Mengenali diri sendiri 

2. Keberanian mengambil keputusan 

3. Kemampuan diri 

4. Kepercayaan yang kuat pada diri sendiri 

Pengaturan 

Diri 

1. Berfikir dahulu sebelum bertindak 

2. Tetap tenang menghadapi keadaaan 

3. Dapat mengendalikan diri sendiri 

4. Mampu menyelesaikan pekerjaan yang sudah 

direncanakan 

Motivasi 1. Selalu introfeksi diri untuk menemukan hal-hal 

yang penting 

2. Senang menghadapi tantangan untuk 

memecahkan masalah 

3. Tertarik pada pekerjaan yang memberikan 

gagasan baru 

4. Tidak mudah menyerah pada saat mengerjakan 

pekerjaan yang sulit 

Empati 1. Menyukai banyak teman dekat dengan latar 

belakang yang beragam 

2. Dapat mengetahui bagaimana perasaan orang 

lain. 

3. Dapat melihat rasa sakit pada orang lain 

4. Tidak pernah merasa canggung ketika 

berbicara dengan orang yang tidak dikenal 

Keterampilan 

Sosial 

1. Mampu mengorganisasi dan memotivasi suatu 

kelompok 

2. Mempunyai cara meyakinkan orang lain 

3. Berinteraksi dengan lancar 

4. Dapat merasakan suasana hati suatu kelompok 
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b. Kisi-kisi angket variabel self control 

Tabel 3.5 

Kisi-kisi Self Control 

Variabel Indikator Deskriptor 

Self Control 

(menurut 

Averill dalam 

Ghufron & 

Risnawita, 

2010:29) 

kendali kognitif 1. Memikirkan pertimbangan sebelum 

bertindak 

2. Mampu mengelola emosi 

kendali keputusan 1. Memilih kegiatan sesuai dengan 

kebutuhan 

2. Menentukan kegiatan sesuai dengan 

inisiatif pribadi 

3. Mampu membuat perencanaan 

kendali perilaku 1. Perilaku terhadap orang lain 

2. Mampu membuat prioritas kegiatan 

3. Mampu mengendalikan keadaan 

 

2. Pembakuan Instrumen 

Dalam penelitian ini, untuk variabel kecerdasan emosional dan 

self control melakukan pembakuan instrumen melalui penimbang ahli 

yaitu (1) Dr. Akmal Sutja, M. Pd, dan (2) Drs. Suparjo Herlambang, M. 

Pd untuk mengetahui validitas instrumen. Adapun instrumen yang 

dimaksud adalah sebagai berikut. 

a. Self Control 

Berdasarkan pengolahan instrumen yang telah ditimbang dengan 

ahli, semua instrumen yang telah dirancang pada variabel self control 

diterima secara keseluruhan. Sehingga dalam penelitian ini, adapun 

instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dapat dilihat 

pada tabel 3.6 sebagai berikut. 
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Tabel 3.6. Kisi-Kisi Variabel Self Control Untuk Penelitian 

Variabel Indikator Deskriptor Item Total 

+ - 

Self 

Control 

(menurut 

Averill 

dalam 

Ghufron 

& 

Risnawit

a, 

2010:29) 

kendali 

kognitif 

1. Memikirkan pertimbangan 

sebelum bertindak 

2. Mampu mengelola emosi 

1,2,3,4,5 

 

 

11,12,13,

14,15 

6,7,8,9,

10 

 
16,17,1

8, 

19,20 

20 

kendali 

keputusan 

1. Memilih kegiatan sesuai 

dengan kebutuhan 

2. Menentukan kegiatan 

sesuai dengan inisiatif 

pribadi 

3. Mampu membuat 

perencanaan 

21,22,23 

 

 

27,28 

 

 

31,32 

24,25, 

26 

 
29,30 

 

 

33,34 

14 

kendali 

perilaku 

1. Perilaku terhadap orang 

lain 

2. Mampu membuat prioritas 

kegiatan 

3. Mampu mengendalikan 

keadaan 

35,36 

 

39,40 

 

43,44 

37,38 

 

41,42 

 

45,46 

12 

  4. JUMLAH 23 23 46 

 

b. Kecerdasan Emosi 

Berdasarkan pengolahan instrumen yang telah ditimbang 

dengan ahli, semua instrumen yang telah dirancang pada variabel 

Kecerdasan Emosi diterima secara keseluruhan. Sehingga dalam 

penelitian ini, adapun instrumen yang digunakan dalam pengumpulan 

data yaitu dapat dilihat pada tabel 3.7 sebagai berikut. 

Tabel. 3.7 Kisi-kisi Variabel Kecerdasan Emosi Untuk Penelitian 

Variabel Indikator Deskriptor Item 
Total 

+ - 

Kecerdasan 

Emosional 

(menurut 

Goleman, 

Kesadaran 

Diri 

1. Mengenali diri sendiri 

2. Keberanian mengambil keputusan 

3. Kemampuan diri 

4. Kepercayaan yang kuat pada diri sendiri 

1 

3 

 

4 

2 

 

 

5 

6 
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2005:513) 6 

 Pengaturan 

Diri 

1. Berfikir dahulu sebelum bertindak 

2. Tetap tenang menghadapi keadaaan 

3. Dapat mengendalikan diri sendiri 

4. Mampu menyelesaikan pekerjaan yang 

sudah direncanakan 

7 

8 

10 

11 

 

 

9 

 

12 
6 

 Motivasi 1. Selalu introfeksi diri untuk menemukan 

hal-hal yang penting 

2. Senang menghadapi tantangan untuk 

memecahkan masalah 

3. Tertarik pada pekerjaan yang 

memberikan gagasan baru 

4. Tidak mudah menyerah pada saat 

mengerjakan pekerjaan yang sulit 

13 

 

14 

 

 

16 

17 

 

 

15 

 

 

 

18 

6 

 Empati 1. Menyukai banyak teman dekat dengan 

latar belakang yang beragam 

2. Dapat mengetahui bagaimana perasaan 

orang lain. 

3. Dapat melihat rasa sakit pada orang lain 

4. Tidak pernah merasa canggung ketika 

berbicara dengan orang yang tidak 

dikenal 

19 

 

20 

 

22 

24 

 

 

21 

 

23 
6 

 Keterampil

an Sosial 

1. Mampu mengorganisasi dan memotivasi 

suatu kelompok 

2. Mempunyai cara meyakinkan orang lain 

3. Berinteraksi dengan lancar 

4. Dapat merasakan suasana hati suatu 

kelompok 

25 

 

26 

27 

29 

 

 

 

28 

30 

6 

  JUMLAH 20 10 30 

 

E. Teknik Analisis Data 

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan cara sebagai berikut. 

1. Deskripsi Data 

Deskripsi data tentang kecerdasan emosional dan self control 

dianalisis dengan menggunakan rumus persentase. Menurut Sutja, dkk 

(2017:103), persentase dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut. 
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P =  
f

N
 x 100,  Keterangan:  P : Persentase 

                           f  : Frekuensi Jawaban  

                N : Jumlah Responden 

 

2. Pengujian Persyaratan Analisis 

a. Uji Normalitas 

Menurut Siregar (2014:153), uji normalitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. 

Metode yang digunakan untuk menguji normalitas data yaitu metode 

Uji Kolmogorof-Smirnof. Analisis dilakukan dengan bantuan 

Komputer program SPSS 20.00. 

b. Uji Linearitas  

Menurut Siregar (2014:178), uji linearitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah antara variabel tak bebas (Y) dan variabel 

bebas (X) mempunyai hubungan linier. Analisis dilakukan dengan 

bantuan Komputer program SPSS 20.00. 

3. Pengujian Hipotesis Penelitian 

Data yang dikumpulkan dari hasil pengukuran analisis akan 

dihitung dengan bantuan program komputer yaitu dengan memanfaatkan 

program SPSS 20.00. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan 

analisis korelasi Pearson Product Moment. Adapun rumusnya antara lain: 

 

 𝒓𝒙𝒚 = 
𝒏 ∑ 𝑿𝒀− (∑ 𝑿)(∑ 𝒀)

√{(𝒏 ∑ 𝑿𝟐)−(∑ 𝑿)𝟐}{(𝒏 ∑ 𝒀𝟐)−(∑ 𝒀)𝟐}

 

Keterangan:  
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r : Koefisien korelasi   

n : Jumlah data 

∑ 𝑋  : Jumlah skor variabel X        

 ∑ 𝑌  : Jumlah skor variabel Y 

Menurut Sutja, dkk (2017:99) untuk penelitian korelasi, hasil 

perhitungan korelasi dapat ditafsirkan secara kualitatif meskipun hubungan 

dalam korelasi belum menggambarkan saling pengaruh-mempengaruhi 

antar dua variabel yang dikorelasikan, tatapi baru berupa keterkaitan atau 

independensi antar variabel yang dikorelasikan. Baik korelasi positif 

ataupun negatif maka korelasi dapat diartikan sebagai berikut: 

Tabel 3.8. Kriteria Penafsiran Korelasi 

No Korelasi Penafsiran 

1 0,00-0,20 Korelasi kecil: Hubungan hampir dapat diabaikan 

2 0,21-0,40 Korelasi rendah: Hubungan jelas tetapi kecil 

3 0,41-0,70 Korelasi sedang: Hubungan memadai  

4 0,71-0,90 Korelasi tinggi: Hubungan besar 

5 0,91-1,00 Korelasi sangat tinggi: Hubungan sangat berat 

 

 


