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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas 

(SMA) Mardisiswa yang beralamat di jalan Sukun Raya 45, Srondol 

Wetan, Semarang, Jawa tengah. Keberadaannya sebagai sekolah 

swasta di Semarang sudah cukup lama yaitu sejak tahun 1980. SMA 

Mardisiswa memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman dalam 

kegiatan belajar mengajar. Visi dari SMA Mardisiswa 

yaitu  Berakhlak mulia, unggul prestasi, terampil berkarya, mandiri, 

dan tanggung jawab.  

Misi yang ingin diraih oleh SMA Mardisiswa terdiri dari 

empat hal, yaitu meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa, menumbuhkembangkan penghayatan dan pengalaman 

terhadap agama yang dianut untuk membentuk akhlak mulia dan 

budi pekerti luhur, menyiapkan peserta didik yang mandiri dan 

berdaya saing tinggi dalam menghadapi kehidupan di masyarakat, 

dan mengembangkan sikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab 

serta meningkatkan sikap kebanggan dan cinta tanah air dalam 

perilakunya sebagai warga negara.  

SMA Mardisiswa menggunakan kurikulum KTSP 2006 

sebagai alat untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, 

dalam pelaksanaan belajar mengajar dibantu oleh guru yang 
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berjumlah 30 orang. Jumlah siswa yang dimiliki dapat dilihat pada 

tabel berikut :  

Tabel 5 

Jumlah peserta didik SMA Mardisiswa Semarang 

No Kelas Tahun ajaran 2016/2017 

Jumlah kelas Jumlah siswa 

1 X 4 144 

2 XI 4 162 

3 XII 3 84 

Jumlah 11 386 

 

Kelas XI terbagi atas 2 kelas IPA dan 2 kelas IPS. Sedangkan 

untuk kelas XII terbagi atas 2 kelas IPA dan 1 kelas IPS. Dalam 

penelitian ini yang akan menjadi subjek ialah siswa kelas XI IPA dan 

IPS, alasan peneliti memilih kelas XI menjadi subjek ialah karena 

dari survey peneliti dan wawancara guru. Dimana pada kelas XI 

siswa-siswa memulai hubungan yang lebih erat dan mulai membuat 

sebuah kumpulan bermain setelah sebelumnya pada kelas X mereka 

beradaptasi dengan lingkungan baru dari masa Sekolah Menengah 

Pertama (SMP). 

Adapun beberapa pertimbangan mendasari SMA Mardisiswa 

menjadi tempat penelitian ini, antara lain: 

1. Berdasarkan wawancara guru tentang adanya fenomena-

fenomena konflik di kalangan murid SMA Mardisiswa. 



 

 

32 
 

2. Peneliti mengetahui dan memahami lokasi penelitian sehingga 

mempermudah penelitian. 

3. Di tempat penelitian ini belum pernah diadakan penelitian 

dengan judul yang sama. 

4. Kesediaan SMA Mardisiswa untuk menjadi tempat penelitian. 

B. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu 

mengurus perijinan di tempat penelitian dan menyusun alat ukur 

yang masing-masing akan diuraikan sebagai berikut ini :  

1. Penyusunan Alat Ukur 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala sebagai 

alat ukur. Langkah pertama dalam menyusun skala adalah dengan 

menentukan aspek-aspek pada setiap variabel sesuai dengan yang 

dikemukakan di dalam teori. Terdapat dua skala dalam penelitian 

ini yaitu skala pemaafan dan skala komitmen. 

a. Skala Pemaafan 

Alat ukur pemaafan pada penelitian ini menggunakan 

skala TRIM 18 yang dikembangkan oleh McCullough 

besdasarkan aspek-aspek yaitu avoidance motivation, revenge 

motivation, dan benevolence motivation. Skala ini memiliki 

18 aitem yang terdiri dari lima aitem favorable dan 13 aitem 



 

 

33 
 

unfavorable. Berikut sebaran aitem dalam skala keterampilan 

sosial dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6 

Sebaran Aitem Skala Pemaafan 

Aspek Jumlah Aitem Total 

Item Favourable Unfavourable 

Avoidence  2, 5, 7, 10, 11, 

15, 18 

7 

Revenge  1, 4, 9, 13, 17 5 

Benevolence 3, 6, 12, 14, 

16 

8 6 

Total Item 5 13 18 

 

b. Skala Komitmen 

Skala kedua yaitu skala komitmen yang juga 

berdasarkan teori Russbult, yang memiliki tiga aspek yaitu 

Intent to persist, attachment, longterm orientation. Skala ini 

terdiri dari 13 aitem favorable dan dua aitem unfavorable, 

sehingga jumlah aitem adalah 15. Berikut sebaran aitem dapat 

dilihat di tabel 7 
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Tabel 7 

Sebaran Aitem Skala Komitmen 

 

 

2. Permohonan Ijin Penelitian 

Sebelum memulai mengambil data dan menyebarkan 

skala, peneliti akan melakukan perijinan kepada pihak yang 

terkait dalam hal ini adalah wakil ketua bidang kesiswaan, dan 

wali kelas XI. Permohonan ijin diawali dengan membuat surat 

ijin penelitian pada Dekan Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang untuk mengetahui bahwa peneliti 

adalah mahasiswa fakultas psikologi universitas soegijpranata 

semarang yang melakukan penelitian guna menyelesaikan 

skripsi. 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Tempat dilaksanakannhya penelitian berlangsung di SMA 

Mardisiswa Semarang, di jalan Sukun Raya 45, Srondol Wetan, 

Semarang, Jawa tengah. Waktu pengambilan data selama 2 hari 

dimulai pada tanggal 14 November 2016 sampai dengan 15 

November 2016. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI 

Aspek Jumlah Aitem Total 

Item Favourable Unfavourable 

Intent to 

persist 

1, 5, 10, 11, 

14 

 5 

attachment 2, 9, 13 4, 15 5 

Longterm 

orientation 

3, 6, 7, 8, 12  5 

Total Item 13 2 15 
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IPA dan IPS dengan jumlah kelas XI sebanyak empat kelas, masing-

masing kelas berisi sekitar 40 murid. Jumlah subjek dalam penelitian 

ini adalah 80 siswa. Alasan terkumpul 80 siswa yaitu dari jumlah 

162 siswa kelas XI IPA dan IPS, peneliti melakukan undian pada 

empat kelas dan hasil undian tersebut terpilihlah kelas XI IPA 1 dan 

kelas XI IPS 2, sehingga total subjek berjumlah 80 siswa 

dikarenakan jumlah siswa kelas XI IPA 1 adalah 42 orang dan pada 

saat penelitian tidak masuk 2 orang.  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik cluster random sampling. Metode penyebaran 

angket di dalam penelitian ini adalah dengan menitipkan kepada wali 

kelas yang kelasnya sudah terpilih sebelumnya yaitu kelas XI IPA 1 

dan kelas XI IPS 2, sebelumnya peneliti sudah memeberikan 

pengarahan kepada guru tersebut tentang bagaimana cara pengisian 

skala.  

Hambatan yang dialami peneliti saat penyebaran angket yaitu, 

peneliti tidak dapat memberikan langsung skala tersebut dikarenakan 

pada saat tersebut sekolah sedang menjalani Ujian Akhir Semester 

(UAS), sehingga guru tidak memberikan waktu yang banyak. 

D. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Perhitungan validitas alat ukur dilakukan dengan 

menggunakan teknik korelasi product moment oleh Karl Pearson, 

selain itu untuk uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan 
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teknik Alpha Cronbach. Hasil analisis validitas dan reliabilitas alat 

ukur yang didapat adalah sebagai berikut. 

1. Validitas dan Reliabilitas Skala Pemaafan 

Pada Skala Pemaafan dengan menggunakan bantuan program 

komputer Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) release 

17.0. Dalam skala ini yang terdiri dari 18 aitem diperoleh 16 aitem 

valid dengan koefisien korelasi antara 0,261 sampai 0,707 sehingga 

terdapat dua aitem yang dinyatakan gugur. Hasil dari skala pemaafan 

dapat dilihat pada lampiran C-1 sedangkan sebaran aitem valid dan 

gugur dapat dilihat pada tabel 8. 

Koefisien reliabilitas alpha skala pemaafan sebesar 0,874 

sehingga dapat dikatakan reliabel dan dapat digunakan dalam 

penelitian ini. Hasil perhitungan reliabilitas secara detail dapat 

dilihat pada lampiran C-1. 

Tabel 8 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Pemaafan 

Aspek Jumlah Aitem Total 

Item Favourable Unfavourable 

Avoidence  2, 5, 7, 10, 

11, 15, 18* 

7 

Revenge  1, 4, 9, 13, 17 5 

Benevolence 3, 6, 12*, 

14, 16 

8 6 

Total Item 5 13 18 

 Keterangan : tanda (*) = nomor aitem dinyatakan gugur 
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2. Validitas dan Reliabilitas Skala Komitmen  

Hasil perhitungan validitas skala komitmen yang terdiri dari 

15 aitem diperoleh 12 aitem yang valid dengan koefisien korelasi 

antara 0.283 sampai 0,636 sehingga sebanyak tiga aitem dinyatakan 

gugur. Hasil dari skala komitmen dapat dilihat pada lampiran C-2, 

sedangkan sebaran aitem valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 9. 

Koefisien reliabilitas alpha komitmen adalah sebesar 0,810 

sehingga dapat dikatakan reliabel dan dapat digunakan dalam 

penelitian ini. Hasil dari perhitungan reliabilitas secara detail dapat 

dilihat pada lampiran C-2. 

Tabel 9 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Komitmen 

Aspek Jumlah Aitem Total 

Item Favourable Unfavourable 

Intent to 

persist 

1, 5*, 10, 

11, 14 

 5 

attachment 2, 9, 13 4*, 15* 5 

Longterm 

orientation 

3, 6, 7, 8, 12  5 

Total Item 13 2 15 

Keterangan: tanda (*) = nomor aitem dinyatakan gugur 

 

 

 

 

 


