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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1 Rancangan Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain 

korelasional. Metode korelasional merupakan metode penelitian yang mencari 

derajat hubungan antar dua variabel atau lebih (Graziano & Raulin, 2010). 

Penelitian korelasi ini menggunakan independen variabel, yaitu kecerdasan 

emosional dan dependen variabel komitmen organisasi. Penelitian dilakukan demi 

mengetahui hubungan antara kecerdasan emosional terhadap komitmen organisasi 

pada organisasi kemahasiswaan Universitas X.  

3.2 Variable Penelitian dan Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel yaitu  variabel 

independen dan variabel dependen. Kecerdasan Emosional sebagai variabel 

independen dan Komitmen organisasi sebagai variabel dependen. 

Definisi operasional dari masing masing variabel adalah: 

1.  Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang 

(anggota organisasi) merasakan keterikatan secara psikologis dengan suatu 

organisasi, baik secara afektif, kontinyu, maupun normatif. Dalam hal semakin 

tinggi skor skala yang didapatkan subjek dalam komitmen organisasi maka 

semakin tinggi pula tingkat komitmen organisasinya. Komitmen Organisasi 

diukur melalui tiga aspek, yaitu: 
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- Affective commitment, yaitu ikatan emosional individu (anggota 

organisasi) dengan organisasi yang mencerminkan komitmen dirinya 

terhadap organisasi. Dalam hal semakin tinggi skor skala yang didapatkan 

subjek dalam affective commitment maka semakin tinggi pula ikatan 

emosional individu dengan organisasinya. 

- Continuance commitment, yaitu komitmen individu (anggota organisasi) 

yang didasarkan pada resiko secara ekonomi maupun sosial yang harus ia 

tanggung ketika keluar dari organisasi. Dalam hal semakin tinggi skor 

skala yang didapatkan subjek dalam continuance commitment maka 

semakin tinggi pula perhitungan dan memikirkan dampak yang akan 

terjadi bilamana ia harus keluar dari organisasi tersebut 

- Normative commitment, yaitu komitmen individu (anggota organisasi) 

yang didasari oleh kewajiban yang dirasakan untuk menetap di organisasi 

tersebut. Dalam hal semakin tinggi skor skala yang didapatkan subjek 

dalam normative commitment maka semakin tinggi pula rasa bahwa subjek 

memiliki kewajiban untuk menetap dalam organisasi. 

2. Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosional didefinisikan sebagai suatu kemampuan dimana 

seseorang memiliki pengendalian diri yang baik, memiliki daya tahan yang baik 

ketika berhadapan dengan sebuah masalah, dapat mengendalikan impuls, mampu 

memotivasi diri sendiri, dapat memberikan kontrol terhadap suasana hati, 

memiliki empati dan memiliki kemampuan yang baik di dalam hal membina 

hubungan dengan orang dilingkungan sekitar.  
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Dalam hal semakin tinggi skor skala yang didapatkan subjek dalam 

kecerdasan emosi maka semakin tinggi pula tingkat pengendalian diri dan 

kemampuan membina hubungan dengna orang sekitar. Kecerdasan Emosional 

diukur melalui 4 aspek yaitu: 

- Kesadaran akan emosi diri sendiri, yaitu kemampuan untuk mengenali dan 

menikapi akan emosi yang ada maupun datang pada diri individu. Dalam 

hal semakin tinggi skor skala yang didapatkan subjek dalam kesadaran 

akan emosi diri sendiri maka semakin tinggi pula tingkat kemampuan 

individu untuk mengenali dan merespon emosi. 

- Mengelola emosi diri sendiri, yaitu kemampuan untuk menahan reaksi 

langsung dan kemudian mengekspresikan dengan cara yang lebih tepat 

agar dapat melindungi hubungan dengan rekan kerja serta dapat 

menyelesaikan konflik dengan baik. Dalam hal semakin tinggi skor skala 

yang didapatkan subjek dalam mengelola emosi diri sendiri maka semakin 

tinggi pula tingkat kemampuan untuk menahan reaksi langsung dan 

bagaimana cara mengespresikan. 

- Kesadaran akan emosi orang lain, yaitu kemampuan membaca wajah dan 

bahasa tubuh untuk dapat mengerti informasi akurat mengenai emosi 

seseorang sehingga dapat berpengaruh pada kinerja tim dan kekompakan 

tim. Dalam hal semakin tinggi skor skala yang didapatkan subjek dalam 

kesadaran akan emosi orang lain maka semakin tinggi pula tingka 

kepekaan subjek terhadap kondisi emosi orang lain 
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- Mengelola emosi orang lain, yaitu kemampuan untuk melepaskan 

kemarahan dan kemudian menenangkan kemarahan sehingga dapat 

berdiskusi dengan lebih efektif dan membangun interaksi yang positif 

antar anggota tim. Dalam hal semakin tinggi skor skala yang didapatkan 

subjek dalam komitmen organisasi maka semakin tinggi pula tingkat 

kemampuan subjek dalam meredam emosi orang lain didalam kondisi 

yang sangat emosional. 

3.3 Instrumen Penelitian  

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpulan Data  

 Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode skala untuk 

pengumpulan data. Peneliti menyebarkan skala untuk mengukur kecerdasan 

emosional dan komitmen berorganisasi. Skala untuk mengukur komitmen 

berorganisasi diadaptasi dari Allen dan Meyer (1990) dengan beberapa aitem 

modifikasi usulan dari Jaros (2007) serta konteks organisasi kemahasiswaan di 

Universitas X. Sedangkan Skala untuk kecerdasan emosional berasal dari skala 

yang dikembangkan oleh Jordan dan Lawrence (2009). Skala tersebut 

dimodifikasi peneliti sesuai konteks organisasi kemahasiswaan di Universitas X.  

 Peneliti melakukan uji bahasa dan uji coba alat tes yang bertujuan untuk 

menjaga validitas dan reliabilitas dari alat test tersebut. Selain itu juga uji bahasa 

perlu dilakukan karena peneliti mengadaptasi skala dari luar negeri sehingga 

untuk memastikan subjek dapat mengerti dan memahami pertanyaan skala. 
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3.3.1.1 Skala Kecerdasan Emosional 

 Skala kecerdasan emosional yang digunakan peneliti diadaptasi dari 

Jordan dan Lawrence (2009) dengan beberapa item yang dimodifikasi sesuai 

dengan konteks organisasi kemahasiswaan Universitas X. Skala ini berisi 16 

pernyataan yang terdiri 16 aitem favorable dan tidak memiliki aitem unfavorable.  

Subjek diminta untuk mengisi skala dengan memilih salah satu dari 

rentang 1 sampai 4 pada setiap pertanyaannya. Petunjuk pengisiannya sebagai 

berikut:  

1: Sangat Tidak Setuju  

2: Tidak Setuju  

3: Setuju  

4: Sangat Setuju  

Tabel 3.1  

Blue Print Skala Kecerdasan Emosi 

Subskala Aspek Jumlah  
Kesadaran akan emosi diri sendiri  Favorable 1,2,3,4 

Unfavorable - 
4 
0 

Mengelola emosi diri sendiri Favorable 5,6,7,8 
Unfavorable - 

4 
0 

Kesadaran akan emosi orang lain Favorable 9,10,11,12 
Unfavorable - 

4 
0 

Mengelola emosi orang lain Favorable 13,14,15,16 
Unfavorable - 

4 
0 
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3.3.1.2  Skala Komitmen Organisasi  

 Skala komitmen organisasi yang peneliti gunakan diadaptasi dari skala 

yang disusun oleh Allen dan Meyer (1990) dengan beberapa aitem yang sudah 

dimodifikasi berdasarkan usulan dari Jaros (2007) serta konteks organisasi 

kemahasiswaan Universitas X. Skala ini terdiri dari 20 pernyataan yang terdiri 

dari 17 aitem favorable dan 3 item unfavorable. Skala yang telah dimodifikasi 

dengan menggunakan 4-point Likert.  

 Subjek diminta untuk mengisi skala dengan cara memilih 1 sampai 4 pada 

setiap aitem (pernyataan). Petunjuk pengisian adalah  sebagai berikut:  

1: Sangat Tidak Setuju  

2: Tidak Setuju  

3: Setuju  

4: Sangat Setuju  

Tabel 3.2  

Blue Print Skala Komitmen Organisasi 

Subskala Aspek Jumlah 
Affective commitment  Favorable 1,2,3,6,7 5 

Unfavorable 4,5,8 3 
Continuance commitment Favorable 9,10,11,12,13,14 6 

Unfavorable - 0 
Normative commitment  Favorable 15,16,17,18,19,20 6 

Unfavorable - 0 
 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpulan Data  

Menurut Clark-Carter (2010), validitas adalah derajat kesesuaian antara apa 

yang diukur dengan alat ukur dan apa yang ingin di ukur oleh peneliti. Sedangkan, 
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reliabilitas adalah derajat konsistensi, yaitu sejauh mana kemiripan hasil 

pengukuran pada satu kesempatan pengukuran dengan kesempatan yang lain. 

Validitas alat ukur dapat diketahui dengan mengkorelasikan skor aitem 

dengan skor aitem total pada alat ukur (Azwar, 2012). Alat ukur dikatakan valid 

item dikatakan valid apabila memiliki koefisin korelasi dengan skor total ≥ 0,3. 

Sedangkan reliabilitas alat ukur dapat diukur dengan menggunakan indeks 

reliabilitas konsistensi internal yang disebut Cronbach’s Alpha. Krtiteria nilai 

Cronbach’s Alpha untuk menentukan reliabilitas konsistensi yang dapat diterima 

dengan skor total ≥ 0,7.  

3.3.2.1 Skala Kecerdasan Emosional  

Skala kecerdasan emosional dikembangkan Jordan dan Lawrence (2009). 

Skala ini terdiri dari 4 subskala, yaitu Kesadaran akan Emosi Diri Sendiri, 

Mengelola Emosi Diri Sendiri , Kesadaran akan Emosi Orang Lain, Mengelola 

Emosi Orang Lain. Tabel 3.3 akan menjelaskan hasil uji reliabilitas yang 

dilakukan oleh Jordan dan Lawrence (2009) sebagai berikut:  

Tabel 3.3 

Hasil uji reliabilitas Jordan dan Lawrence (2009) 

Dimensi Kecerdasan Emosi a 
Kesadaran akan Emosi Diri Sendiri 0,85 

Mengelola Emosi Diri Sendiri 0,77 
Kesadaran akan Emosi Orang Lain 0,81 

Mengelola Emosi Orang Lain 0,81 
 

Kemudian skala kecerdasan emosional ini mendapat nilai CITC yang memiliki 

rentan 0,62 hingga 0,87. Hasil ini menandakan bahwa skala ini memiliki 

reliabilitas dan validitas yang baik. 
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Pada penelitian ini hasil uji reliabilitas penelti terhadap 4 subskala 

kecerdasan emosional, menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha  yang akan 

dijelaskan dengan tabel 3.4 sebagai berikut:  

Tabel 3.4 

Hasil Uji Reliabilitas Peneliti     
 

Dimensi Kecerdasan Emosi a 
Kesadaran akan Emosi Diri Sendiri 0,888 

Megelola Emosi Diri Sendiri 0,762 
Kesadaran akan Emosi Orang Lain 0,784 

Mengelola Emosi Orang Lain 0,891 
 
Kemudian hasil CITC peneliti akan di jelaskan pada tabel 3.5 sebagai berikut. 
 
Tabel 3.5 

Hasil Uji Nilai CITC Oleh Peneliti  
 

Dimensi Kecerdasan Emosi CITC Terendah CITC Tertinggi 
Kesadaran akan Emosi Diri Sendiri 0,746 0,790 

Mengelola Emosi Diri Sendiri 0,492 0,717 
Kesadaran akan Emosi Orang Lain 0,518 0,680 

Mengelola Emosi Orang Lain 0,732 0,888 
 

Hasil dari uji nilai Cronbach’s Alpha dan nilai CITC ini menunjukkan  bahwa 

skala ini valid dan reliabel. Selanjutnya adalah hasil Blue Print skala kecerdasan 

emosi setelah dilakukannya uji validitas dan reliabilitas yang akan dijelaskan pada 

tabel 3.6 sebagai berikut : 
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Tabel 3.6  

Blue Print Skala Kecerdasan Emosional Setelah Uji Validitas dan Reliabilitas 

Subskala Aspek Jumlah  
Kesadaran akan emosi diri sendiri  Favorable 1,2,3,4 

Unfavorable - 
4 
0 

Mengelola emosi diri sendiri Favorable 5,6,7,8 
Unfavorable - 

4 
0 

Kesadaran akan emosi orang lain Favorable 9,10,11,12 
Unfavorable - 

4 
0 

Mengelola emosi orang lain Favorable 13,14,15,16 
Unfavorable - 

4 
0 

 
Pada skala kecerdasan emosional tidak terdapat perubahan sama sekali 

dikarenakan semua aitem dinyatakan valid setelah dilakukannya uji validitas dan 

reliabilias  

3.3.2.2 Skala Komitmen Organisasi  

Skala komitmen organisasi dikembangkan Allen dan Meyer (1990). Skala 

ini terdiri atas tiga subskala, yaitu Affective Commitment Scale (ACS), 

Continuance Commitment Scale (CCS), dan Normative Commitment Scale (NCS). 

Tabel 3.7 akan menjelaskan hasil uji reliabilitas yang dilakukan oleh Allen dan 

Meyer (1990) sebagai berikut : 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Reliabilitas Allen dan Meyer (1990)   
 

Dimensi Komitmen Organisasi a 
Affective commitment 0,87 

Continuance commitment 0,75 
Normative commitment 0,79 

 
Skala ini telah diuji validitasnya dengan melakukan uji korelasi subskala 

dengan skala lain yang mengukur komitmen organisasi, yaitu Organizational 

Commitment Quesionnaire (OCQ) yang dikembangkan oleh Mowday et al. 
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(1979). Hasil uji korelasi, antara lain ACS berkorelasi secara signifikan dengan 

skala OCQ (0,83), CCS berkorelasi dengan skala OCQ (-0,02), dan NCS 

berkorelasi dengan skala OCQ (0,51). Temuan ini menunjukkan validitas alat 

skala komitmen organisasi.  

Pada penelitian ini uji reliabilitas terhadap 3 subskala komitmen 

organisasi,menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha yang akan di jelaskan pada tabel 

3.8 sebagai berikut:  

Tabel 3.8 

Hasil Uji Reliabilitas Peneliti   

 
Kemudian nilai CITC akan di jelaskan pada tabel 3.9 sebagai berikut:  

Tabel 3.9 

Hasil Uji Nilai CITC Oleh Peneliti  
 

Dimensi Kecerdasan Emosi CITC Terendah CITC Tertinggi 
Affective commitment 0,409 0,621 

Continuance commitment 0,354 0,453 
Normative commitment 0,627 0,709 

 
Hasil dari uji nilai Cronbach’s Alpha dan nilai CITC ini menunjukkan 

bahwa skala  ini valid dan reliabel. Selanjutnya adalah hasil Blue Print skala 

komitmen organisasi setelah dilakukannya uji validitas dan reliabilitas yang akan 

dijelaskan pada tabel 3.10 sebagai berikut :  

 

 

Dimensi Komitmen Organisasi a 
Affective commitment 0,774 

Continuance commitment 0,653 
Normative commitment 0,850 
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Tabel 3.10 

Blue Print Skala Komitmen Organisasi Setelah Uji Validitas dan Reliabilitas 
 

Subskala Aspek Jumlah 
Affective commitment  Favorable 1,2,3,6,7 5 

Unfavorable 4,5,8 3 
Continuance commitment Favorable 10,12,13,14 4 

Unfavorable - 0 
Normative commitment  Favorable 15,16,18,19,20 5 

Unfavorable - 0 
 

Hasil uji validitas dan reliabilitas menyatakan bahwa terdapat 3 item pada 

skala komitmen organisasi dimana CTIC dari aitem tersebut berada pada nilai 0,3 

yang dimana peneliti akhirnya menggugurkan item tersebut untuk menjaga nilai 

validitas dan reliabilitas alat ukur yang digunakan oleh peneliti. 

3.4 Populasi dan Sampel  

3.4.1 Populasi dan Sampel  

 Populasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah anggota 

organisasi kemahasiswaan Universitas X. Jumlah populasi adalah sebanyak 396  

orang. Berdasarkan jumlah populasi tersebut peneliti mengambil sampel sebanyak 

100 orang. 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel  

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel 

Quota Sampling. Quota Sampling merupakan teknik pengumpulan data dimana 

peneliti mengambil data dari populasi sesuai jumlah yang sudah di tentukan oleh 

peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menargetkan jumlah responden yang harus 

diperoleh adalah 100. Dipilihnya teknik pengambilan data ini disebabkan tidak 

semua fungsionaris yang ada memiliki kesempatan yang sama untuk mengisi 
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kuesioner, hal ini dapat terjadi dikarenakan perbedaan waktu dan kondisi yang 

menyebabkan ketika ada fungsionaris organisasi yang ingin berpartisipasi dalam 

penelitian, tidak dapat berpartisipasi dikarenakan kuota data yang ada sudah 

penuh atau mencapai target. Adapun kriteria subjek pada Quota Sampling yang 

digunakan adalah:  

1. Merupakan mahasiswa aktif Universitas X  

2. Merupakan anggota organisasi kemahasiswaan Universitas X periode 

2018/2019  

3.5 Analisa Data  

 Uji hipotesis pada penelitian kali ini menggunakan uji korelasional, namun 

sebelum dilakukan uji korelasional peneliti melakukan uji asumsi terlebih dahulu 

yaitu uji normalitas. Uji normalitas dilakukan menggunakan Kolmogorov-

Smirnov. Dalam penelitian ini, uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk 

mengetahui apakah distribusi data normal atau tidak normal. Data dikatakan 

memiliki distribusi normal apabila nilai p > 0,05. Distribusi data peneliti diperleh 

bahwa data peneliti normal dengan nilai p = 0,156 maka uji korelasi dilakukan 

secara parametrik dengan menggunakan Pearson Product Moment.  

 

 

 

 


