
 

42 

 

Refi Tsamratul Fuadah, 2012 
Penggunaan Metode Permainan Simulasi 
Untuk Mengembangkan Kecerdasan Emosional Siswa Sd Kelas Atas  
Universitas Pendidikan Indonesia  |  Repository.Upi.Edu 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Subjek Populasi/Sampel Penelitian 

Penelitian  dilakukan di SD Negeri Cihampelas 3. Populasi dalam 

penelitian  adalah siswa yang memiliki kecerdasan emosional rendah. Penelitan  

menggunakan  Purposive Sampling yang dikenal juga dengan sampling 

pertimbangan ialah teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti 

mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan 

sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Penggunaan teknik 

purposive sampling adalah dengan mengambil sampel satu kelompok 5-8 orang 

yang memiliki skor kecerdasan emosional rendah, dengan asumsi sesuai dengan 

penanganan bimbingan kelompok. Hal ini dipandang efektif melihat dalam 

pemberian treatment 5-8 orang ini akan di kelompokan dalam kelas yang terpisah. 

Pertimbangan memilih sampel dan lokasi penelitian di SDN  Cihampelas 3 

Bandung adalah : 

1. Pemilihan lokasi atas pertimbangan bahwa SDN Cihampelas 3 termasuk SD 

yang berada hampir di pusat kota yang sering dianggap tempat transit untuk 

orang-orang berwisata. 

2. Pemilihan lokasi juga atas pertimbangan bahwa SDN Cihampelas 3 

merupakan sekolah yang mempunyai keragaman latar belakang siswa 

sehingga tentu saja mempengaruhi kecerdasan emosional anak. 

3. Pemilihan siswa atas berdasarkan pertimbangan  kelas atas merupakan masa 

kelas tinggi dimana siswa mulai tidak bergantung dengan orang tua. 
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4. Pemilihan siswa kelas atas juga berdasarkan pertimbangan siswa kelas atas  

berada pada masa operational concret, artinya anak sudah dapat membentuk 

operasi-operasi mental atas pengetahuan yang mereka miliki. Mereka dapat 

menambah, mengurangi dan mengubah serta operasi ini memungkinkan 

mereka dapat memecahkan masalah secara logis. 

 

B. Desain Penelitian 

Desain pada penelitian dengan menggunakan penelitian one group pretest 

dan posttest desain digambarkan sebagai berikut : 

Pretest   Treatment  Posttest 

                     T1                                   X                                T2 

 

Langkah-langkah penelitian : 

1. Menentukan subjek, subjek dalam penelitian yaitu siswa kelas atas SD Negeri 

Cihampelas 3 Bandung. 

2. Memberikan pretest (T1) pada subjek untuk mengukur rata-rata kecerdasan 

emosi sebelum subjek dikenakan treatment. 

3. Memberikan treatment (X) pada subjek penelitian. 

4. Memberikan posttest (T2) pada subjek untuk mengukur rata-rata kecerdasan 

emosi setelah subjek dikenakan variabel eksperiment (X). 

 Menghitung rata-rata selisih pretest dan posttes (T2 – T1) untuk 

menentukan apakah penggunaan permainan simulasi (X) efektif untuk 

meningkatkan kecerdasan emosional siswa. 
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C. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian eksperimen semu 

(Quasi-Experimental Research) dengan alasan pertama penelitian  hanya 

mengandung beberapa ciri eksperimental dalam jumlah yang kecil  dan kedua 

rancangan eksperimen semu tidak ada kontrol (Suryabrata, 1983 : 151). 

Data dalam penelitian quasi eksperimental  diperoleh melalui pretest dan 

posttes serta dari  kondisi yang ada pada saat pemberian permainan berlangsung. 

Metode ini menggunakan desain satu kelompok subjek (one group pretest-posttest 

design), dengan alasan bahwa pretest memberikan landasan untuk membuat 

komparasi perubahan yang dialami oleh subjek yang sama sebelun dan sesudah 

dikenakan eksperimental treatment (Suryabrata, 1983 : 153).  

 

D. Definisi Operasional Variabel 

1. Kecerdasan Emosional 

Definisi Operasional variabel kecerdasan emosional dalam penelitian ini 

dikembangkan dari instrumen skala kecerdasan emosional (Mira, 2008). 

Kecerdasan emosional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan 

untuk mengenali, mengelola, dan mengekspresikan dengan tepat, termasuk untuk 

memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, serta membina hubungan 

dengan orang lain. 

Secara konseptual, kecerdasan emosional oleh Salovey (dalam Goleman, 

2005 :43-44) dikelompokkan dalam lima karakter kemampuan, yaitu : 



 

45 

 

Refi Tsamratul Fuadah, 2012 
Penggunaan Metode Permainan Simulasi 
Untuk Mengembangkan Kecerdasan Emosional Siswa Sd Kelas Atas  
Universitas Pendidikan Indonesia  |  Repository.Upi.Edu 

a. Mengenali emosi diri, wilayah ini merupakan dasar kecerdasan emosional. 

Mengenali emosi diri disebut juga sebagai kesadaran diri (self-awareness), 

yakni kemampuan untuk mengidentifikasi / menamai perasaan. Dalam aspek 

mengenali emosi diri terdapat 3 indikator, yaitu : 1.1) Mengenal dan 

merasakan emosi sendiri, yaitu bagaimana individu mampu mengenali, 

merasakan bahkan menamai emosi dirinya yang dirasakan pada saat emosi itu 

muncul, 1.2) Memahami penyebab perasaan yang timbul, yaitu setelah 

individu mampu mengenal dan merasakan emosinya sendiri, ia juga mampu 

untuk menemukan bahkan memahami penyebab perasaan emosinya yang 

timbul, 1.3) Mengenal pengaruh perasaan terhadap tindakan, yaitu setelah 

ditemukan penyebab perasaan emosinya, individu akan mampu mengenal 

bahkan memahami kemungkinan pengaruh dari perasaan emosinya terhadap 

tindakan atau perbuatan yang akan muncul sebagai efek dari perasaan atau 

emosinya. 

b.  Mengelola emosi, ; kecerdasan emosi seseorang pada bagian ini ditunjukkan 

dengan kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, 

kemurungan, atau ketersinggungan sehingga dia dapat bangkit kembali dengan 

jauh lebih cepat dari kemerosotan dan kejatuhan dalam kehidupan. Dalam 

aspek mengelola emosi ini, terdapat enam indikator, yaitu : 2.1) Bersikap 

toleran terhadap frustasi, yaitu bagaimana individu mentoleransi saat perasaan 

frustasinya muncul, 2.2) Mampu mengendalikan marah secara lebih baik, 

yaitu individu mampu mengelola perasaan marahnya agar dapat dikendalikan 

secara lebih baik, 2.3) Dapat mengendalikan perilaku agresif yang dapat 
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merusak diri sendiri dan orang lain, yaitu individu mampu mengelola 

perasaannya terutama saat perilaku agresifnya muncul agar tidak merugikan 

diri sendiri dan orang lain, 2.4) Memiliki perasaan positif tentang diri sendiri 

dan orang lain, yaitu individu mampu untuk selalu berfikir positif tentang diri 

sendiri dan orang lain di sekitarnya, 2.5) Memiliki kemampuan untuk 

mengatasi stress, yaitu individu dapat mengelola dan mengatasi perasaan 

stressnya secara lebih baik saat ia merasa tertekan, 2.6) Dapat mengurangi 

perasaan kesepian dan cemas, yaitu individu mampu mengisi waktunya 

dengan kegiatan yang positif dan menyenangkan untuk menghindari perasaan 

kesepian dan cemas. 

c. Memotovasi diri sendiri, kecerdasan ini berhubungan dengan kamampuan 

seseorang dalam membangkitkan hasrat, menguasai diri, menahan diri 

terhadap kepuasan dan kecemasan. Keberhasilan dalam wilayah ini akan 

menjadikan seseorang cenderung jauh lebih produktif dan efektif dalam hal 

apa pun yang mereka kerjakan.  Dalam aspek memotivasi diri sendiri ini 

terdapat tiga indikator, yaitu : 3.1) Mampu mengendalikan impuls, artinya 

individu mampu menyeleksi bahkan mengendalikan rangsangan atau godaan 

negatif yang datang, 3.2) Bersikap optimis, artinya individu mampu untuk 

selalu merasa optimis dalam segala hal, 3.3) Mampu memusatkan perhatian 

pada tugas yang dikerjakan, artinya individu dapat bersikap tegas pada dirinya 

sendiri untuk konsentrasi dan fokus pada tugas yang dikerjakannya serta tidak 

tergoda oleh hal lain yang dapat membuyarkan bahkan mengganggu 

konsentrasinya dalam mengerjakan tugas. 
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d. Mengenali emosi orang lain, Berkaitan erat dengan empati, salah satu 

kecerdasan emosi yang merupakan "keterampilan bergaul" dasar. Orang yang 

empatik lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang 

mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan atau dikehendaki orang lain. Dalam 

aspek mengenali emosi orang lain, terdapat tiga indikator, yaitu : 4.1) Mampu 

menerima sudut pandang orang lain, artinya individu dapat bersikap terbuka 

untuk menerima dan memaklumi sudut pandang orang lain meskipun 

pandangan orang lain tersebut bertolak belakang dengan pandangannya, 4.2) 

Memiliki sikap empati atau kepekaan terhadap perasaan orang lain, artinya 

individu peka terhadap apa yang sedang dirasakan orang lain dan mampu 

bersikap empati, 4.3) Mampu mendengarkan orang lain, artinya individu 

mampu menjadi pendengar yang baik untuk mendengarkan orang lain yang 

mengajaknya berbicara. 

e. Membina hubungan, Seni membina hubungan, menuntut kecerdasan dan 

keterampilan seseorang dalam mengelola emosi orang lain. Sangat diperlukan 

untuk menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan antar pribadi. 

dalam aspek membina hubungan ini, terdapat Sembilan indikator, yaitu : 5.1) 

Memahami pentingnya membina hubungan dengan orang lain, artinya 

individu sadar bahwa membina hubungan dengan orang lain itu penting, 5.2) 

Mampu menyelesaikan konflik dengan orang lain, artinya individu dapat 

segera menyelesaikan konflik dengan orang lain secara positif dengan tidak 

menimbulkan konflik yang baru, 5.3) Memiliki kemampuan untuk 

berkomunikasi dengan orang lain, artinya bahwa individu mampu 
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berkomunikasi dengan orang lain secara baik bahkan dengan orang yang baru 

dijumpainya, 5.4) Memiliki sikap bersahabat atau mudah bergaul dengan 

teman sebaya, artinya bahwa individu senang bersahabat dan bergaul terutama 

dengan teman sebayanya, 5.5) Memiliki sikap tenggang rasa, artinya bahwa 

individu mampu bersikap tenggang rasa terhadap kepentingan orang lain, 5.6) 

Memiliki perhatian terhadap kepentingan orang lain, artinya bahwa individu 

tidak bersikap egois, ia selalu lebih mengutamakan kepentingan orang lain 

daripada kepentingan dirinya sendiri, 5.7) Dapat hidup selaras dengan 

kelompok, artinya individu mampu hidup damai dan selaras dalam 

kelompoknya, 5.8) Bersikap senang berbagi rasa dan bekerja sama, artinya 

bahwa individu merasa senang dengan kondisi kebersamaan dan bekerja sama 

dengan orang lain, 5.9) Bersikap demokratis, artinya bahwa individu tidak 

memutuskan sesuatu yang bersifat umum dengan pandangannya sendiri, akan 

tetapi ia juga mempertimbangkan pandangan orang lain. 

  

2. Permainan Simulasi 

Permainan simulasi yang dimaksud dalam penelitian ini  adalah bentuk 

kegiatan yang melibatkan aktivitas kognitif, afektif dan psikomotor dalam suasana 

yang menyenangkan dengan rekayasa lingkungan menyerupai kondisi nyata 

dalam suasana kelompok yang bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan 

emosional siswa SD kelas atas.  

Dalam penelitian ini, mengembangkan kecerdasan emosional siswa SD 

kelas atas melalui metode permainan simulasi proses memfasilitasi 
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pengembangan kecerdasan emosional siswa melalui hubungan menyenangkan 

yang menyerupai kehidupan nyata dalam seting kelompok yang terdiri atas tahap 

pembinaan hubungan baik, orientasi permainan simulasi, kegiatan permainan 

simulasi, refleksi permainan simulasi dan pengakhiran. 

Urutan pelaksanaan permainan simulasi untuk mengembangkan 

kecerdasan emosional siswa SD kelas atas berdasarkan pada analisis kebutuhan 

(need assesment) permasalahan kecerdasan emosional siswa yang diungkap 

dengan instrumen skala kecerdasan emosional siswa SD. Selanjutnya tahapan 

permainan simulasi dalam penelitian ini secara operasional terdiri dari atas 

tahapan berikut ini: 

a. Pembinaan hubungan baik 

Peningkatan kecerdasan emosional siswa melalui permainan simulasi 

diharapkan dapat dicapai secara optimal. Pencapaian tujuan tersebut tentunya 

memerlukan kondisi yang fasilitatif. Hubungan baik dapat tercipta melalui 

penciptaan suasana penghargaan, penerimaan, keterbukaan, dan pemahaman 

empatik terhadap siswa. Kegiatan perkenalan terutama dilakukan pada pertemuan 

pertama. Untuk pertemuan selanjutnya, kegiatan pembinaan hubungan baik 

disesuaikan dengan kondisi kelompok. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat 

memotivasi siswa untuk melibatkan diri dalam permainan simulasi dengan penuh 

antusias. 
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b. Orientasi permainan simulasi 

Pada tahap ini, siswa diberikan penjelasan tentang (a) tujuan permainan 

simulasi secara singkat, (b) tata cara permainan simulasi yang meliputi cara 

memulai, melaksanakan, dan mengakhiri permainan simulasi , (c) asas-asas umum 

permainan simulasi, terutama yang berkaitan dengan asas kesukarelaan, 

penghargaan, dan kerahasiaan, (d) penentuan peserta permainan, dalam permainan 

ini fasilitator adalah peneliti dan pemain adalah siswa-siswa yang memiliki skor 

kecerdasan emosional rendah berdasarkan hasil inventori kecerdasan emosional 

siswa SD kelas atas. 

c. Kegiatan permainan simulasi 

Pada tahap ini pemain melaksanakan permainan simulasi yang dipimpin 

fasilitator. Fasilitator memberikan kesempatan kepada pemain untuk aktif dalam 

permainan simulasi dengan memberikan dorongan dan penguatan dengan penuh 

perhatian, penghargaan, keterbukaan, dan pemahaman empatik. Pemain berperan 

aktif dalam kegiatan permainan simulasi sesuai dengan stimulasi isi situasi dalam 

beberan simulasi dan interaksi dengan pemain yang lain dalam rangka 

peningkatan kecerdasan emosionalnya. Keaktifan para pemain dalam permainan 

simulasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan semua aspek kemampuan 

kecerdasan emosional siswa.  

d. Refleksi permainan simulasi 

Tahap refleksi permainan simulasi, yakni tahap untuk menyerapkan 

pengalaman dan wawasan yang diperoleh setelah mengikuti permainan simulasi 

dengan melakukan hal-hal berikut ini: 
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1) Memberikan kesempatan setiap peserta permainan simulasi untuk 

menjelaskan peran  yang telah dimainkan. 

2) Memberikan kesempatan setiap peserta permainan simulasi untuk 

menjelaskan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan permainan 

simulasi dan penanganannya. 

3) Memberikan kesempatan setiap peserta permainan simulasi untuk 

menjelaskan pelajaran yang diperoleh dari permainan simulasi yang telah 

diikuti. 

4) Mengarahkan peserta permainan simulasi membahas proses pelaksanaan 

dan hasil permainan simulasi berkaitan dengan upaya mengembangkan 

kecerdasan emosional. Pembahasan  hasil permainan simulasi dikaitkan 

dengan pengembangan berbagai aspek kemampuan dalam kecerdasan 

emosional meliputi : kemampuan mempersepsi, menggunakan, 

memahami, dan mengelola emosi. 

5) Melakukan evaluasi proses dan hasil permainan simulasi berkaitan dengan 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan. 

e. Pengakhiran  

Pengakhiran permainan simulasi, yakni tahap pengembangan kesepakatan 

tindakan, kesimpulan hasil permainan simulasi dan penguatan atas kesepakatan 

tindakan peserta untuk mengembangkan kecerdasan emosionalnya. 
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f. Evaluasi 

 Evaluasi keberhasilan permainan simulasi, yakni penilaian ketercapaian 

keberhasilan permainan simulasi yang telah dilaksanakan menyangkut aspek 

proses maupun aspek hasil. 

 

E. Instrumen Penelitian 

1. Penyusunan Kisi-Kisi 

Instrumen pengungkap data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan Skala Kecerdasan Emosional siswa Sekolah Dasar yang di 

kembangkan oleh Mira Susanty Yuliani (2008). Kisi-kisi instrumen Skala 

Kecerdasan Emosional Siswa sekolah Dasar disajikan dalam tabel berikut 

 

Tabel 3.1 

Kisi – kisi Instrumen Kecerdasan Emosional 

Pada Siswa Sekolah Dasar 

 

ASPEK INDIKATOR NO ITEM 

1. Kesadaran 

Diri 

1.1 Mengenal dan merasakan emosi sendiri 1,2 

1.2 Memahami faktor penyebab perasaan yang 

timbul  

3,4 

1.3 Mengenal pengaruh perasaan terhadap 

tindakan 

5,6 

2. Mengelola 

Emosi 

2.1 Bersikap toleran terhadapn frustasi 7,8 

2.2 Mampu mengendalikan marah secara lebih 

baik 

9,10 

2.3 Dapat mengendalikan perilaku agresif yang 

dapat merusak diri sendiri dan orang lain 

11,12 
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ASPEK INDIKATOR NO ITEM 

 2.4 Memiliki perasaan yang positif tentang diri 

sendiri dan orang lain 

13,14 

2.5 Memiliki kemampuan untuk mengatasi 

stress 

15,16 

2.6 Dapat mengurangi perasaan kesepian dan 

cemas 

17 

3. Memotivasi 

diri sendiri 

3.1 Mampu mengendalikan impuls 18,19 

3.2 Bersikap optimis 20,21 

3.3 Mampu memusatkan perhatian pada tugas 

yang dikerjakan 

22 

4. Mengenal 

emosi orang 

lain 

4.1 Mampu menerima sudut pandang orang lain 23,24 

4.2 Memiliki kepekaan terhadap perasaan orang 

lain 

25,26 

4.3 Mampu mendengarkn orang lain 27,28 

5. Membina 

hubungan 

5.1 Memahami pentingnya membina hubungan 

dengan orang lain 

29 

5.2 Dapat menyelesaikan konflik dengan orang 

lain 

30,31 

5.3 Memiliki kemampuan berkomunikasi 

dengan orang lain 

32,33 

5.4 Memiliki sifat bersahabat atau mudah 

bergaul dengan orang lain 

34,35 

5.5 Memiliki sikap tenggang rasa 36,37 

5.6 Memiliki perhatian terhadap kepentingan 

orang lain 

38,39 

5.7 Dapat hidup selaras dengan kelompok 40,41 

5.8 Bersikap senang berbagi rasa dan 

bekerjasama 

42,43 

5.9 Bersikap demokratis 44,45 
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2. Pedoman Skoring 

Menetapkan pola penyekoran untuk instrumen kecerdasan emosional 

siswa, instrumen yang keseluruhan terdiri dari pernyataan atau pertanyaan dalam 

bentuk pilihan ganda untuk tiga alternatif jawaban yang memiliki skor tersendiri, 

dengan pola penyekoran sebagai berikut. 

Tabel 3.2 

Kriteria Penyekoran Alat Pengumpul Data 

 

No. 

Soal 

Skor  No. 

Soal 

Skor 

a b c  a b c 

1 3 1 2  26 2 3 1 

2 2 3 1  27 1 2 3 

3 3 2 1  28 2 3 1 

4 3 1 2  29 3 2 1 

5 2 3 1  30 2 1 3 

6 3 2 1  31 1 3 2 

7 1 2 3  32 1 2 3 

8 2 3 1  33 2 1 3 

9 3 1 2  34 3 2 1 

10 3 2 1  35 3 1 2 

11 1 2 3  36 1 2 3 

12 2 1 3  37 2 3 1 

13 3 1 2  38 3 1 2 

14 3 1 2  39 1 3 2 

15 3 2 1  40 2 1 3 

16 2 1 3  41 1 3 2 

17 1 2 3  42 3 1 2 

18 3 2 1  43 2 1 3 

19 2 3 1  44 1 2 3 

20 3 2 1  45 3 1 2 

21 1 3 2      

22 3 1 2      

23 1 3 2      

24 3 1 2      

25 3 2 1      

 

 



 

55 

 

Refi Tsamratul Fuadah, 2012 
Penggunaan Metode Permainan Simulasi 
Untuk Mengembangkan Kecerdasan Emosional Siswa Sd Kelas Atas  
Universitas Pendidikan Indonesia  |  Repository.Upi.Edu 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala 

kecerdasan emosional. Adapun bentuk instrumen disajikan dalam bentuk pilihan 

ganda yang keseluruhan terdiri dari pernyataan atau pertanyaan untuk tiga 

alternatif jawaban yang memiliki skor tersendiri. Data yang diperlukan dalam 

penelitian ini yaitu data tentang kecerdasan emosional siswa dan efektivitas 

permainan simulasi untuk mengembangkan kecerdasan emosional siswa. Oleh 

karena itu dalam pengambilan data dilakukan dalam dua kali, yaitu  pre-test dan 

post-test dengan menggunakan instrumen yang sama. 

 

G. Analisis Data 

Teknik pengolahan data erat kaitannya dengan jenis data yang diperoleh 

serta tujuan penelitian. Data yang diperoleh dengan menggunakan skala Likert 

kemudian dianalisis dengan mengguanakan perhitungan statistik sehingga 

diperoleh hasil perhitungannya.  

Dalam mengolah data, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai 

berikut : 

a. Verifikasi data, hal ini dilakukan untuk mengetahui kelengkapan data yang 

diperoleh. 

b. Memberikan skor (scoring) untuk jawaban pernyataan siswa. Setiap butir 

pernyataan memiliki skor aktual, yaitu dari penjumlahan dari setiap skor 

jawaban pernyataan siswa. 
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c. Pengelompokan data mengacu kepada penentuan konversi skor. Konversi skor 

disusun berdasarkan skor yang diperoleh subjek uji coba pada setiap aspek 

maupun skor total instrumen dengan jumlah kelas tiga. 

Untuk mengetahui gambaran aspek kecerdasan emosional siswa, maka 

dilakukan pengelompokan data berdasarkan lima aspek kecerdasan emosional 

tersebut dengan kriteria rendah, sedang, dan tinggi. Penentuan kriteria tersebut 

berdasarkan pada skala kontinum sesuai dengan pendapat Allen L. Edwards 

(dalam Natawidjaja, 1985 : 234), bahwa pergerakan skala dimulai dari daerah 

unfavorable (-) sampai ke daerah favorable (+). Skala kontinum ini, jika 

ditunjukkan dalam garis akan tampak sebagai berikut. 

 

Grafik 3.1 

Skala Kontinum 

 

 

 

   

0                              1,49     1,5                        2,49       2,5                               3 

         Rendah    Sedang   Tinggi  

 

Kriteria di atas hanyalah sebagai patokan dalam menentukan kategori dari 

skor. Dalam penggunaannya, setiap range dalam kriteria di atas dikalikan 

dengan jumlah item yang digunakan. Berdasarkan studi uji coba, terdapat 45 

item yang sudah diujicobakan (setelah uji coba) diperoleh gambaran umum 

pada setiap kategori / kelas sebagai berikut : 
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   45 - 67,49 = Rendah 

  67,5 - 112,49 = Sedang 

  112,5 - 135 = Tinggi 

a. Persentase 

Persentase digunakan untuk mengungkap karakteristik kecerdasan 

emosional siswa  yang dimiliki. Bila persentase semakin tinggi, maka skala 

kecerdasan emosional siswa termasuk dalam karakteristik tinggi. Namun 

sebaliknya, bila persentase rendah, maka skala kecerdasan emosional siswa  

termasuk dalam karakteristik rendah. Selain itu untuk mendapatkan gambaran 

tingkat kecerdasan emosional siswa secara lebih rinci, dilakukan perhitungan 

persentase distribusi respons data terhadap masing-masing indikator dengan 

rumus: 

 

 

b. Uji Komparatif ( Uji t ) 

Uji t digunakan untuk menganalisis perbedaan skor pre-test  dan post- test 

siswa yang mendapat layanan pengembangan kecerdasan emosional melalui 

permainan simulasi. Untuk menganalisis hasil eksperimen yang menggunakan 

pre-test dan post-test one group design maka digunakan rumus berikut. (Furqon, 

2002: 1993). 

t = 
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Skor Aktual/Skor Ideal x 100% 
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Keterangan : 

 t = t hitung         N  = Subyek pada sampel 

1Y = nilai rata-rata sampel 1     d.b = Ditentukan dengan N- 1 

2Y = nilai rata-rata sampel 2     n 1  = banyaknya sampel 1 

S gab = simpangan baku gabungan kedua sampel  n 2  = banyaknya sampel 2 

 

H. Prosedur Penelitian 

 Prosedur dalam penelitian ini meliputi beberapa langkah sebagai berikut. 

1. Tahap Persiapan 

Tahap ini meliputi kegiatan sebagai berikut: 

a. Penyusunan proposal penelitian dan konsultasi proposal dengan dosen 

pengampu mata kuliah skripsi dan disahkan dengan persetujuan dari 

dewan skripsi dan dosen pembimbing skripsi serta ketua jurusan. 

b. Mengajukan permohonan pengangkatan dosen pembimbing skripsi 

pada tingkat fakultas. 

c. Mengajukan permohonan izin penelitian dari jurusan Psikologi 

Pendidikan dan Bimbingan yang memberikan rekomendasi untuk 

melanjutkan ke tingkat fakultas dan rektor UPI. Selanjutnya 

mengajukan permohonan penelitian pada Badan Kesatuan Bangsa, 

Dinas Pendidikan Kota Bandung dan SD Negeri Cihampelas 3. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini meliputi kegiatan sebagai berikut: 
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a. Mengumpulkan data studi pendahuluan sebagai data pre-test dengan 

menyebarkan angket pada siswa kelas atas SD Negeri Cihampelas 3. 

b. Melaksanakan permainan simulasi untuk mengembangkan kecerdasan 

emosional yang telah dirancang sebelumnya. 

c. Mengumpulkan data post-test untuk memperoleh data efektivitas 

permainan simulasi untuk mengembangkan kecerdasan emosional 

siswa. 

3. Tahap Akhir 

Pada tahap akhir dilakukan pengolahan dan menganalisis data tentang 

efektivitas permainan simulasi untuk mengembangkan kecerdasan 

emosional siswa serta kesimpulan dari hasil penelitian  dan rekomendasi 

untuk penelitian selanjutnya. 


