
 
 

34 

BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Dalam penelitian ini kancah atau lokasi penelitian adalah asrama 

dan SMA Sedes Sapientiae Bedono. SMA Sedes Sapientiae Bedono 

didirikan pada tahun pelajaran 1989/1990 dan merupakan 

pengambilalihan SMA Sanjaya Bedono di bawah Yayasan Sanjaya 

kepada Yayasan Marsudirini Pusat yang sekarang lebih dikenal sebagai 

Yayasan Marsudirini. Sekolah ini berlokasi di Desa Bedono, Kec. 

Jambu, Kabupaten Semarang di Jalan Raya Semarang - Magelang Km. 

48.  

Tahun 1994 SMA Sedes Sapientiae Bedono mulai membuka 

asrama baik untuk putra maupun putri karena sebagai panti pendidikan, 

sekolah tergerak untuk membantu kaum muda dalam menghadapi 

tantangan, desakan dan godaan yang dialami lewat dunianya, dan 

menjawab bagaimana kaum muda yang berwawasan kepribadian dan 

berintegritas tinggi yang akhirnya bermuara pada peningkatan mutu 

sekolah. Sebagian besar anak asrama berasal dari luar kota, tetapi ada 

juga yang berasal dari Ambarawa dan sekitarnya. 

 Subyek yang dipilih adalah siswa asrama SMA Sedes Sapientiae 

Bedono kelas 10. Jumlah total siswa kelas 10 SMA Sedes Sapientiae 

Bedono sebanyak 134 siswa yang terdiri dari 116 siswa asrama dan 18 

siswa non asrama namun 4 siswa asrama dinyatakan keluar jadi jumlah 

siswa kelas 10 saat ini sebanyak 130 yang terbagi menjadi 4 kelas.  
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Jumlah sampel yang akan diperlukan dalam penelitian ini 

sebanyak 68 subyek yang terdiri dari 33 siswa asrama putra dan 35 

siswa asrama putri. Tujuan penelitian dilakukan di asrama dan SMA 

Sedes Sapientiae Bedono adalah untuk mengetahui hubungan antara 

penyesuaian diri dengan prestasi belajar pada siswa asrama. 

Pertimbangan peneliti melakukan penelitian di asrama dan SMA Sedes 

Sapientiae Bedono adalah: 

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 siswa asrama (putra 

dan putri) didapatkan informasi bahwa terdapat masalah 

penyesuaian diri dan prestasi belajar pada siswa asrama 

terlebih saat 100 hari pertama. 

2. SMA Sedes Sapientiae Bedono memiliki asrama untuk siswa-

siswinya dan hal tersebut sesuai dengan tujuan peneliti. 

3. Asrama dan SMA Sedes Sapientiae Bedono memberikan ijin 

penelitian. 

 

B. Pengumpulan Data 

Sebelum melakukan penelitian dilakukan terlebih dahulu 

penyusunan alat ukur berupa skala penyesuaian diri dan persiapan 

administrasi mengenai perijinan tempat penelitian serta uji validitas dan 

reliabilitas alat ukur penelitian. 

1. Penyusunan Skala Penelitian 

Dalam penelitian ini variabel yang diukur menggunakan skala 

adalah penyesuaian diri. Penyajian skala dalam bentuk tertutup 

yaitu para subyek diharuskan untuk memilih satu jawban dari 

beberapa pilihan jawaban yang tersedia.  

Skala penyesuaian diri disusun berdasarkan beberapa aspek 

yaitu penyesuaian pribadi, penyesuaian sosial, pengenalan diri, 
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penerimaan diri, pengendalian diri dan kepuasan diri. Jumlah 

seluruh item sebanyak 36 terdiri dari 18 item favourable dan 18 

item unfavourable. Penyebaran skala penyesuaian diri dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 5. Penyebaran Nomor Item Skala Penyesuaian diri 

No. 
Aspek Penyesuaian 

Diri 

Nomor Item 

Jumlah Favourable Unfavourable 

1 Penyesuaian 

pribadi 

1,2,22 21,23,26 
6 

2 Penyesuaian sosial 3,7,24 4,25,27 6 

3 Pengenalan diri 6,29,36 5,8,28 6 

4 Penerimaan diri 9,10,30 11,12,32 6 

5 Pengendalian diri 13, 14,31 15,17,18 6 

6 Kepuasan diri 16,34,35 19,20,33 6 

 

2. Data Dokumentasi 

Dalam penelitian ini data untuk variabel tergantung yaitu 

prestasi belajar didapatkan dari nilai rapor semester satu. Sementara 

data untuk variabel sertaan yaitu inteligensi didapatkan dari skor 

Intelligence Structure Test (IST) yang sudah pernah dilakukan 

diawal masa pembelajaran. 

 

3. Tahap Perijinan Penelitian 

Peneliti mengajukan perijinan penelitian pada pihak-pihak 

terkait sebelum memulai penelitian secara tertulis dan melalui 

beberapa tahap sebagai berikut: 
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a. Meminta surat permohonan ijin penelitian dari Dekan 

Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang untuk permohonan ijin penelitian di Asrama 

SMA Sedes Sapientiae Bedono bernomor 

2265/B.7.3/FP/III/2017 dan SMA Sedes Sapientiae 

Bedono bernomor 2266/B.7.3/FP/III/2017 keduanya 

tertanggal 23 Maret 2017. 

b. Memberikan surat ijin kepada Asrama dan SMA Sedes 

Sapientiae Bedono pada tanggal 27 Maret 2017. 

 

C. Pelaksanaan Pengambilan Data Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan sistem try out terpakai, 

yang dimaksud dengan try out terpakai adalah pengambilan data 

dilakukan hanya sekali dan digunakan untuk uji coba skala 

penyesuaian diri sebagai data penelitian. Hal tersebut dilakukan atas 

pertimbangan pihak sekolah dan asrama karena padatnya kegiatan 

siswa asrama baik di sekolah maupun asrama sehingga waktu yang 

adapun terbatas. Berdasarkan hasil data yang telah diperoleh akan 

digunakan untuk mencari validitas dan kemudian item yang 

dinyatakan valid digunakan untuk uji reliabilitas. 

Jumlah subyek penelitian sebanyak 68 yang terdiri dari 33 

siswa asrama putra dan 35 siswa asrama putri serta berasal dari kelas 

yang berbeda. Pengambilan data skala penyesuaian diri dilakukan 

selama kurang lebih satu jam pada hari Kamis, 11 Mei 2017 pukul 

20.00 di aula asrama putri SMA Sedes Sapientiae Bedono. 

Sedangkan data prestasi belajar diberikan Wakil Kepala Sekolah 

melalui guru Bimbingan Konseling dan karyawan Tata Usaha 

Bidang Akademik pada 17 Mei 2017. Selain itu ada juga data 
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dokumentasi inteligensi yang diberikan oleh guru Bimbingan 

Konseling kepada peneliti pada 7 April 2017. 

Ketika melakukan penelitian, peneliti menemukan hambatan 

diantaranya adalah: 

1. Menentukan waktu pelaksanaan penelitian berkaitan dengan 

penyesuaian diri dikarenakan padatnya kegiatan sekolah dan 

asrama. 

2. Terdapat kesalahan item nomor 31 dan 32 dalam skala saat 

pelaksanaan penelitian penyesuaian diri. Keduanya memiliki 

pernyataan yang sama, kemudian peneliti mengecek ulang skala 

dan memberitahukan isi pernyataan item nomor 32 kepada 

seluruh subyek agar dapat terisi. 

Setelah seluruh data didapatkan, peneliti melakukan pencatatan 

dan membuat tabulasi data skala penelitian dan kemudian dilakukan 

penghitungan hasil data. Penghitungan validitas menggunakan 

program SPSS (Statistical Packages for Social Sciences) for 

Windows 16.0. Penghitungan validitas skala penyesuaian diri 

menggunakan tehnik korelasi Product Moment Pearson dan 

dikoreksi dengan tehnik Part Whole. Penghitungan reliabilitas 

menggunakan tehnik Alpha Cronbach. Berdasarkan hasil dari 

perhitungan validitas terhadap skala penyesuaian  diri diperoleh 

bahwa 26 item valid dan 10 item tidak valid dari total item sebanyak 

36 dengan taraf signifikansi 5% dengan koefisien berkisar 0.247-

0.588.  

Koefisien reliabilitas alpha skala penyesuaian diri  adalah 

sebesar 0.803. Berikut adalah tabel sebaran item yang valid dan 

gugur: 
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Tabel 6. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Penyesuaian Diri 

No. 
Aspek Penyesuaian 

Diri 

Nomor Item Total 

Item 

Valid 
Favourable Unfavourable 

1 Penyesuaian 

pribadi 

1*,2,22 21*,23,26* 3 

2 Penyesuaian sosial 3,7,24* 4,25,27* 4 

3 Pengenalan diri 6,29*,36* 5*,8,28 3 

4 Penerimaan diri 9,10,30 11*,12,32 5 

5 Pengendalian diri 13, 14*,31* 15*,17*,18 2 

6 Kepuasan diri 16,34*,35 19*,20*,33 3 

Total  11 9 20 

 Keterangan: nomor item dengan tanda bintang (*) adalah item gugur. 

 


