
46 
 

 
 

BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Langkah awal dari penelitian ini adalah menentukan tempat 

penelitian dan subjek penelitian. Penelitian yang mengetahui ada atau 

tidaknya hubungan antara culture shock dengan prestasi akademik 

mahasiswa perantau ini dilaksanakan di kampus Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bedan Duwur 

Semarang dan sekitar kampus seperti tempat tinggal sementara (kos) 

didaerah Tinjomoyo dan Karangrejo. 

Subjek yang di teliti dalam penelitian ini merupakan 

mahasiswa kampus Universitas Katolik Soegijapranata yang telah 

menempuh lebih dari satu tahun pendidikan, karena mahasiswa yang 

telah menempuh pendidikan lebih dari satu tahun telah melewati tahap 

adaptasi diawal satu tahun kedatangan di tempat yang baru dan 

mahasiswa yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan 

mahasiswa perantau dari luar Jawa. 

Perantau yang berasal dari berbagai daerah diluar Jawa seperti, 

Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan 
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Tengah, Papua, Sulawesi dan daerah diluar pulau Jawa lain. Peneliti 

akan mengambil sampel secara kebetulan dengan kriteria yang 

ditentukan, dan jumlah sampel yang akan diteliti berjumlah 30 orang. 

 

B. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian diawali dengan melakukan penyusunan 

alat ukur atau skala, dan persiapan administrasi. 

1. Penyusunan Alat Ukur. 

Penyusunan alat ukur meliputi prosedur pembuatan skala, 

penentuan skor item, jumlah item, dan variasi sebaran item. 

Penyusunan skala dimulai dari pembuatan definisi operasional 

dan penentuan ciri-ciri dari masing-masing variabel sesuai dengan 

tujuan penelitian dan hipotesis yang diajukan. Ada dua skala yang 

digunakan, adalah sebagai berikut: 

a. Hasil prestasi akademik mahasiswa 

Hasil prestasi akademik mahasiswa pada penelitian 

ini dinyatakan dalam bentuk angka, dan pengukuran 

prestasi akademik dilihat dari hasil perolehan IPS dari 

semester satu dan semester dua. Kemudian 

dibandingkan apakah mengalami peningkatan atau 

penurunan IPS. 
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b. Skala Culture Shock. 

a. Skala culture shock  disusun berdasarkan dari 

aspek-aspek culture shock,  yaitu: Affective 

(afeksi), Behavioral (perilaku), dan Cognitive 

(kognisi). Jumlah total item skala culture shock 

adalah 24 item terdiri dari 12  item favorable dan 

12 item unfavorable. Pada pernyataan item 

favorable jawaban SS bernilai 4, S bernilai 3, TS 

bernilai 2, dan STS bernilai 1. Sebaliknya, untuk 

pernyataan item unfavorable jawaban SS bernilai 

1, S bernilai 2, TS bernilai 3, dan STS bernilai 4. 

Sebaran item skala culture shock  dapat dilihat  

pada tabel berikut ini : 

Tabel 3 

Sebaran skala culture shock. 

No. Aspek-aspek 

culture shock 

Nomor Item 

 
Total 

favourable unfavourable 

1. Affective (Afeksi) 1, 7, 13, 19 6, 12, 18, 24 8 

2. Behavioral 

(perilaku) 

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

3. Cognitive (kognisi) 5, 11, 17, 23 2, 8, 14, 20,   8 

 Total 12 12 24 
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C. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini sistem yang digunakan sistem try out 

terpakai, yaitu cara pengambilan data dilakukan hanya sekali dan akan 

digunakan untuk uji validitas dan realibilitas skala sekaligu digunakan 

sebagai data penelitian. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan 

dan sesuai dengan kriteria penulis. Berdasarkan hasil data yang akan 

diperoleh selanjutnya digunakan untuk mencari validitas dan 

kemudian item yang valid akan digunakan untuk uji realibilitas. 

Prabuwinagara (2016, h. 59) menyatakan bahwa keuntungan 

dengan menggunakan sistem tryout terpakai ini adalah dari segi 

efisiensi tenaga, waktu, serta biaya karena pengumpulan data hanya 

dilakukan satu kali. Kerugian tryout terpakai adalah pengambilan data 

yang hanya dilakukan satu kali tersebut digunakan sebagai uji coba 

sekaligus sebagai data penelitian sehingga item-item yang tidak valid 

ikut dikerjakan oleh subjek penelitian.    

Pada pelaksanaan penelitian berlangsung pada tanggal 15 

Desember 2016 hingga tanggal 22 Desember 2016 di kampus UNIKA 

Soegijapranata dan sekitar. Awal dilakukan penyebaran skala peneliti 

mencari subjek di dalam kampus, kemudian mendatangi tempat 

tinggal sementara/kos disekitar kampus, setiap mahasiswa yang 
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ditemui dan menanyakan mahasiswa mana, fakultas, angkatan, dan 

asal daerah.  

Mahasiwa yang dicari adalah mahasiwa UNIKA 

Soegijapranata yang telah menempuh pendidikan lebih dari satu tahun 

dan telah berada di Semarang lebih dari satu tahun, kemudian asal 

daerah subjek diluar Jawa karena mahasiswa diluar Jawa merupakan 

mahasiwa perantau yang memiliki perbedaan budaya dan akan dilihat 

tingkat keberhasilan adaptasi melalui skala culture shock.  

Setiap mahasiwa yang sesuai dengan kriteria subjek akan 

diberikan data informed consent dan angket yang akan diisi oleh 

subjek. Pada penyebaran angket subjek mendapatkan 30 orang yang 

sesuai dengan kriteria. Dengan data sebagai berikut : 

Tabel 4 

Data Perantau 

Asal daerah Jumlah 

Sulawesi 2 

Kalimantan 15 

Palembang 4 

Riau 2 
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Papua 2 

Sumatera Utara 3 

Flores 1 

Bangka Belitung 1 

 

Dari data berikut diatas mahasiswa yang berasal dari luar Jawa 

tersebut sudah menempuh pendidikan lebih dari satu tahun dengan 

data angkatan : angkatan 2015 sebanyak 9 orang, 2014 sebanyak 14 

orang, 2013 sebanyak 4 orang, 2012 sebanyak 3 orang. 

 

D. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Uji Validitas Skala 

Setelah pelaksanaan penelitian, data yang diperoleh dari 

hasil penyebaran skala selanjutnya dapat ditabulasi, untuk 

kemudian dilakukan perhitungan hasil data. Perhitungan 

validitas item pada skala culture shock menggunakan 

teknik Product Moment yang selanjutnya dikoreksi dengan 

menggunakan Part Whole. Perhitungan reliabilitasnya 

menggunakan teknik analisis Alpha Croncbach. Hasil 
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analisis validitas dan reliabilitas alat ukur yang dibuat 

adalah sebagai berikut: 

a. Validitas dan Reliabilias Prestasi Akademik 

Berdasarkan pengumpulan data subjek, untuk data 

prestasi akademik dengan cara dilihat penurunan dan 

peningkatan indeks prestasi semester satu dan semester dua 

subjek. Berdasarkan data subjek terdapat 21 mahasiswa 

yang mengalami penurunan indeks prestasi, dan 9 

mahasiswa yang mengalami peningkatan indeks prestasi 

akademik, untuk selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

D. 

b. Validitas dan Reliabilitas Skala Culture Shock 

Bedasarkan hasil perhitungan validitas terhadap skala 

culture shock diperoleh hasil bahwa dari 24 item terdapat 

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

koefisien validitas yang berkisar antara 0.460 sampai 0,786. 

Hasil selengkapnya dari skala culture shock dapat dilihat di 

lampiran, sedangkan sebaran item valid dan gugur dapat 

dilihat pada tabel 4. 

Koefisien reliabilitas alpha skala culture shock adalah 

sebesar 0,899. Alat ukur ini tergolong reliabel sehingga 
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digunakan dalam penelitian ini. Hasil perhitungan 

reliabilitas skala culture shock selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 

 

Tabel 5 

Sebaran item valid skala culture shock. 

No. Aspek-aspek 

culture shock 
Nomor Item 

 
Total 

Item Valid 

favourable unfavourable 

1. Affective (Afeksi) 1, 7, 13, 

19 

6, 12, 18, 24* 7 

2. Behavioral 

(perilaku) 
3, 9, 15, 

21 

4, 10*, 16*, 

22* 

5 

3. Cognitive 

(kognisi) 
5*, 11*, 

17*, 23* 

2*, 8, 14*, 

20*,   

1 

 Total 8 5 13 

Keterangan : (*) = item gugur 

  




