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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian ada baiknya untuk memahami 

dahulu tempat penelitian yang akan dilakukan, kemudian menentukan 

subjek penelitian, serta mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan 

dengan jalannya penelitian. Kancah penelitian dapat diketahui dengan 

cara melakukan observasi atau pengamatan pada tempat penelitian yang 

akan digunakan. Peneliti disini memutuskan untuk melakukan 

penelitian di Panti Asuhan Seribu Pulau Solo, yang beralamat di Jalan 

Ismoyo, Puntukrejo RT 03/X, Ngringo, Palur, Karanganyar. 

Panti Asuhan Anak Seribu Pulau atau yang juga dikenal sebagai 

Wisma Agape merupakan salah satu panti asuhan Kristen yang berada 

di Solo. Panti yang berdiri pada tahun 2000 ini awalnya hanya merawat 

2 orang saja. Seiring berjalannya waktu, saat ini Panti Asuhan Anak 

Seribu Pulau ini telah merawat sedikitnya 27 anak dengan didampingi 8 

orang pengurus. Di sini terdapat anak-anak dari balita sampai remaja 

dan mereka berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Hal ini yang 

menjadi ciri khas Panti Asuhan Anak Seribu Pulau, yang membedakan 

panti ini dengan panti asuhan lain. Meskipun anak-anak yang dirawat di 

sini berasal dari suku bangsa dan ras yang berbeda-beda, namun mereka 

semua dapat hidup rukun layaknya saudara kandung. Mereka dapat 
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bermain bersama, tertawa bersama, menangis bersama. Sungguh 

suasana kerukunan yang mengharukan dan susah ditemukan di tempat 

lain. 

Adapun peneliti melakukan beberapa pertimbangan yang 

mendasari Panti Asuhan Seribu Pulau sebagai tempat penelitian adalah 

1. Adanya permasalahan yang dialami anak-anak di Panti 

Asuhan Seribu Pulau yang berkaitan dengan kemandirian 

belajar. 

2. Belum ada penelitian yang dilakukan di Panti Asuhan Seribu 

Pulau yang berkaitan dengan kemandirian belajar dan pola 

asuh pengasuh di panti asuhan 

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka peneliti memutuskan 

untuk mengadakan penelitian tersebut. Populasi penelitian adalah anak 

usia 11-19 tahun yang tinggal di Panti Asuhan Seribu Pulau. 

 

B. Persiapan Penelitian 

Sebelum peneliti melakukan penelitian di Panti Asuhan Seribu Pulau 

Solo, peneliti terlebih dahulu menhajukan permohonan izin untuk 

melakukan penelitian 

1. Perijinan Penelitian 

Peneliti telah memberikan surat pengantar dari Fakultas 

Psikologi yang disetujui oleh Dekan Fakultas Psikologi yang 

bernomor 3933/B.7.3/FP/VIII/2016 kepada Pengelola Panti Asuhan 
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Seribu Pulau Solo. Ijin penelitian ini resmi peneliti dapatkan dengan 

terbitnya surat dari Pengurus Panti Asuhan Seribu Pulau. 

2. Penyusunan Alat Ukur 

Dalam penelitian ini akan digunakan dua macam alat ukur, yaitu 

skala Kemandirian Belajar dan skala Pola Asuh Permisif Pengasuh. 

Penyusunan alat ukur ini dimulai dari menentukan aspek-aspek dari 

setiap variabel yang nantinya akan digunakan untuk menyusun skala 

sesuai dengan teori yang dikemukakan. 

a. Skala Kemandirian Belajar 

Tujuan penyusunan skala kemandirian belajar adalah 

untuk mengetahui seberapa mandiri anak-anak Panti Asuhan 

Seribu Pulau dalam belajar. Skala kemandirian belajar ini 

disusun berdasarkan aspek-aspek yang ada dalam kemandirian 

belajar. Dalam skala kemandirian belajar ini terdiri dari 24 

pernyataan. 12 pernyataan favourable dan 12 pernyataan 

unfavourable. Jawaban skala kemandirian belajar anak Panti 

Asuhan Seribu Pulau terdiri dari 4 yaitu Sangat Sesuai (SS), 

Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Sebaran item pada skala kemandirian belajar dapat dilihat pada 

tabel 3 
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Tabel 3 

Sebaran Item Skala Kemandirian Belajar Anak Panti 

Asuhan 

 

Aspek-aspek 

kemandirian belajar 

Nomor item Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Kontrol pengelolaan 

diri dari tugas belajar 

1,7,13,19 2,8,14,20 8 

pemantauan diri 

melibatkan kognitif dan 

tanggung jawab 

3,9,15,21 4,10,16,22 8 

Motivasi dan self-

efficacy 

5,11,17,23 6,12,18,24 8 

Jumlah 12 12 24 

 

b. Skala Pola Asuh Permisif Pengasuh 

Tujuan penyusunan skala pola asuh permisif pengasuh 

panti asuhan adalah untuk mengetahui seberapa permisif pola 

asuh di Panti Asuhan Seribu Pulau Solo dengan memperhatikan 

skor dari skala tersebut. Skala ini disusun berdasarkan aspek-

aspek dari pola asuh permisif. Jumlah pernyataan ada 24, terdiri 

dari 12 pernyataan favourable dan 12 pernyataan unfavourable. 

Jawaban skala pola asuh permisif pengasuh panti asuhan terdiri 

dari 4 yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), 

Sangat Tidak Sesuai (STS). Sebaran item pada skala kemandirian 

belajar dapat dilihat pada tabel 4 
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Tabel 4 

Sebaran Item Skala Pola Asuh Permisif Pengasuh 

 

Aspek-aspek Pola 

Asuh Permisif 

Nomor Item Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Aspek Penerapan 

disiplin/ aturan/ 

kontrol 

1,9,17 2,10,18 6 

Aspek cara 

komunikasi 

3,11,19 4,12,20 6 

Orangtua kurang 

sekali terlibat dalam 

mengontrol anak 

5,13,21 6,14,22 6 

Orangtua kurang tegas 

dalam penerapan 

peraturan 

7,15,23 8,16,24 6 

Jumlah 12 12 24 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Metode utama untuk memperoleh data dari subjek dalam 

penelitian ini adalah kuantitatif. Pengambilan data kuantitatif 

menggunakan sistem try out terpakai, yaitu pengambilan data hanya 

dilakukan sekali dan digunakan untuk uji coba skala sekaligus sebagai 

data penelitian. Pengambilan data secara kuantitatif dilaksanakan pada 

hari Selasa 27 September 2016 di Panti Asuhan Seribu Pulau Solo. 

Pada penelitian ini masing-masing subjek akan mendapatkan dua 

skala, yaitu skala kemandirian belajar anak panti asuhan dan skala pola 

asuh permisif pengasuh panti asuhan. Tidak terlalu sulit bagi peneliti 

untuk memperoleh data dari anak-anak Panti Asuhan Seribu Pulau Solo 

karena pemilik panti sangat terbuka untuk bersedia membantu peneliti 
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dalam memngumpulkan anak-anak yang sesuai dengan kriteria dari 

penelitian ini. 

Setelah melakukan penelitian di Panti Asuhan Seribu Pulau Solo, 

peneliti mulai melakukan pencatatan dan tabulasi data dari skala 

kemandirian belajar anak panti asuhan dan skala pola asuh permisif 

pengasuh panti asuhan untuk kemudian dilakukan penghitungan hasil 

data. 

 

D. Uji Validitas dan reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas dan Reliabilitas Skala Kemandirian Belajar 

Pengujian validitas dan reliabilitas minat membaca sendiri 

dilakukan dengan menggunakan alat bantu komputer dengan 

program Statistical Packages for Social Science (SPSS) Release 

16.0. 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas terhadap skala 

kemandirian belajar anak panti asuhan diperoleh hasil bahwa dari 24 

item terdapat 11 item yang valid dan 13 item yang gugur dengan 

taraf signifikansi 0,05 dengan koefisien diatas 0,400. Hasil 

perhitungan validitas skala kemandirian belajar dapat dilihat pada 

lampiran C-1, sedangkan sebaran item yang valid dan gugur dapat 

dilihat pada tabel 5 
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Tabel 5 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Kemandirian Belajar 

Anak Panti Asuhan 

 

Aspek-aspek 

Kemandirian 

Belajar 

Sebaran item valid dan 

gugur 

Total 

item 

gugur 

Total 

item 

valid 

Kontrol pengelolaan 

diri dari tugas 

belajar 

1,2,7*,8*,13*,14*,19,20* 5 3 

Pemantauan diri 

melibatkan kognitif 

dan tanggung jawab 

3,4,9*,10,15*,16,21*,22 3 5 

Motivasi dan self-

efficacy 

5*,6,11*,12,17*,18*,23,24* 5 3 

Total 24 13 11 

Keterangan: Nomor item dengan (*) adalah item yang gugur 

Uji Reliabilitas dilakukan dengan Cronbach Alpha 

menunjukkan angka sebesar 0,891. Alat ukur ini tergolong reliabel 

sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini. Hasil perhitungan 

reliabilitas skala perilaku agresif selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran C-1. 

2. Validitas dan Reliabilitas Skala Pola Asuh Permisif Pengasuh  

Berdasarkan hasil perhitungan validitas terhadap skala pola asuh 

permisif pengasuh panti asuhan diperoleh hasil bahwa dari 24 item 

terdapat 10 item yang valid dan 12 item yang gugur dengan taraf 

signifikansi 0,05, dengan koefisien diatas 0,400. Hasil perhitungan 

validitas skala pola asuh permisif pengasuh panti asuhan dapat 

dilihat pada lampiran C-2, sedangkan sebaran item yang valid dan 

gugur dapt dilihat pada tabel 6 
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Tabel 6 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Pola Asuh Permisif 

Pengasuh Panti Asuhan 

 

Aspek-aspek pola asuh 

permisif pengasuh panti 

asuhan 

Sebaran item valid 

dan gugur 

Total 

item 

gugur 

Total 

item 

valid 

Aspek penerapan disiplin/ 

aturan/ kontrol 

1*,2,9*,10*,17*,18* 5 1 

Aspek cara komunikasi 3,4*,11*,12*,19,20* 4 2 

Orangtua kurang sekali 

terlibat dalam mengontrol 

anak 

5*,6*,13,14,21*,22 3 3 

Orangtua kurang tegas 

dalam penerapan 

peraturan 

7,8,15*,16*,23,24 2 4 

Total 24 14 10 

Keterangan: Nomor item dengan (*) adalah item yang gugur 

Uji reliabilitas dilakukan dengan Cronbach Alpha menunjukkan 

angka sebesar 0,891. Alat ukur ini tergolong reliabel sehingga dapat 

digunakan dalam penelitian ini. Hasil perhitungan reliabilitas skala 

pola asuh pengasuh panti asuhan dapat dilihat pada lampiran C-2. 


