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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Tahap awal yang dilakukan sebelum melaksanakan sebuah 

penelitian adalah menentukan kancah penelitian, yaitu tempat 

dilaksanakannya penelitian tersebut serta mempersiapkan segala 

sesuatu yang mendukung kelancaran jalannya penelitian. Pada 

penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Gereja Katolik Santo 

Paulus Sampangan, yang terletak di Jalan Menoreh Utara Raya Nomor 

5-7, Semarang. 

Gereja St. Paulus Sampangan merupakan wilayah dari Paroki 

Randusari Katedral Semarang dan terbagi menjadi 12 lingkungan, yaitu 

Petompon I, Petompon II, Karangkumpul I, Karangkumpul II, 

Sampangan Baru, Sampangan I, Sampangan II, Bendan Ngisor, 

Pegandan, Bendan Duwur, Sukorejo, dan Transpuri (Perumahan 

Trangkil dan Puri Sartika). Warga gereja dalam kategori Orang Muda 

Katolik (OMK) tersebar di lingkungan-lingkungan tersebut, akan tetapi 

tidak semua terlibat secara aktif sebagai anggota kelompok OMK 

Gereja Sampangan. Anggota yang aktif berjumlah 30 orang yang terdiri 

dari warga Sampangan dan mahasiswa dari luar daerah yang tinggal di 

wilayah Sampangan. 
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B. Persiapan Pengumpulan Data 

Persiapan pada awal penelitian ini diawali dengan wawancara, 

observasi awal, pembuatan alat ukur serta permohonan izin kepada 

instansi terkait. Penelitian ini menggunakan dua jenis alat ukur yaitu 

skala motivasi berorganisasi dan skala kohesivitas kelompok. 

Penyusunan alat ukur dimulai dengan menentukan aspek-aspek dari 

setiap variabel yang akan digunakan untuk menyusun skala psikologi 

sesuai dengan teori yang telah dipilih. 

1. Penyusunan Alat Ukur 

a. Skala Motivasi Berorganisasi 

Skala motivasi berorganisasi dibuat berdasarkan tiga aspek 

motivasi berorganisasi, yaitu kebutuhan eksistensi (Existence 

needs), kebutuhan hubungan (Relatedness needs), kebutuhan 

pertumbuhan (Growth needs).   

Skala ini terdiri dari 18 item, yang terbagi menjadi sembilan 

item bentuk positif atau favorable, serta sembilan item bentuk 

negatif atau unfavorable. Setiap item memiliki empat alternatif 

jawaban, yakni Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), 

Sangat Tidak Sesuai (STS).  

Pilihan jawaban subjek kemudian diberi skor. Pada item 

favorable, untuk jawaban Sangat Sesuai (SS) diberi skor tertinggi 

empat, skor tiga diberikan untuk jawaban Sesuai (S), skor dua 
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diberikan untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), dan skor terendah 

satu untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Sebaliknya, untuk item unfavorable, skor tertinggi empat 

diberikan untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS), skor tiga 

diberikan untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), skor dua diberikan 

untuk jawaban Sesuai (S), dan skor satu diberikan untuk jawaban 

Sangat Sesuai (SS). 

Sebaran item skala motivasi berorganisasi adalah sebagai 

berikut:  

 

 Tabel 5: Sebaran Nomor Item Skala Motivasi Berorganisasi 

No. Aspek 
Item 

Favorable 

Item 

Unfavorable 
Jumlah 

1 
kebutuhan eksistensi 

(Existence needs) 
1, 7, 13 4, 10, 16 6 

2 
kebutuhan hubungan 

(Relatedness needs) 
2, 8, 14 5, 11, 17 6 

3 

kebutuhan 

pertumbuhan (Growth 

needs) 

3, 9, 15 6, 12, 18 6 

 Jumlah 9 9 18 
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b. Skala Kohesivitas Kelompok  

Skala kohesivitas kelompok dibuat berdasarkan empat aspek 

kohesivitas kelompok, yaitu kekuatan sosial, kesatuan dalam 

kelompok, daya tarik, dan kerja sama kelompok.  

Skala ini terdiri dari 24 item, yang terbagi menjadi 12 item 

bentuk positif atau favorable, dan 12 item bentuk negatif atau 

unfavorable. Masing-masing item memiliki empat alternatif 

jawaban, yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), 

Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Pilihan jawaban dari subjek kemudian diberi skor. Pada item 

favorable, untuk jawaban Sangat Sesuai (SS) diberi skor tertinggi 

empat, skor tiga diberikan untuk jawaban Sesuai (S), skor dua 

diberikan untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), dan skor terendah 

satu untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Sebaliknya, untuk item unfavorable, skor tertinggi empat 

diberikan untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS), skor tiga 

diberikan untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), skor dua diberikan 

untuk jawaban Sesuai (S), dan skor satu diberikan untuk jawaban 

Sangat Sesuai (SS). 

Sebaran item skala kohesivitas kelompok adalah sebagai 

berikut:  
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Tabel 6: Sebaran Nomor Item Skala Kohesivitas Kelompok 

No. Aspek 
Item 

Favorable 

Item 

Unfavorable 
Jumlah 

1 Kekuatan sosial 1, 9, 17 5, 13, 21 6 

2 
Kesatuan dalam 

kelompok 
2, 10, 18 6, 14, 22 6 

3 Daya tarik 3, 11, 19 7, 15, 23 6 

4 
Kerja sama 

kelompok 
4, 12, 20 8, 16, 24 6 

 Jumlah 12 12 24 

 

 

2. Perizinan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengurus segala 

keperluan administratif yang diperlukan, yakni mengajukan 

permohonan izin penelitian kepada pihak yang terkait. Setelah 

mendapat persetujuan dari dosen pembimbing serta surat dari Dekan 

Fakultas Psikologi Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata 

Semarang dengan nomor surat 1684/B.7.3/FP/I/2017, maka peneliti 

mengajukan izin kepada Ketua Wilayah Gereja St. Paulus 

Sampangan.  

 

C. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan sistem try out terpakai, dimana 

pengambilan data yang dilakukan hanya sekali dan digunakan untuk uji 

coba sekaligus sebagai data penelitian, dengan pertimbangan efisiensi 
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waktu, tenaga, dan biaya penelitian serta terbatasnya jumlah subjek. 

Terdapat kelemahan dari penggunaan try out terpakai yaitu item-item 

yang valid terkontaminasi oleh item-item yang gugur, sehingga 

mengurangi jumlah item yang valid dalam penelitian.  

Pengumpulan data dilakukan di Gereja St. Paulus Sampangan 

pada hari Selasa, 17 Januari 2017 pada pukul 19.30 dan hari Minggu, 

22 Januari 2017 pada pukul 08.00. Pengambilan data dilakukan dua kali 

karena bersamaan dengan jadwal latihan koor dan tugas pelayanan koor 

Misa Mingguan. Subjek yang telah mengisi sebanyak 20 orang.  

Peneliti memberikan skala secara langsung kepada subjek. Selain 

itu, peneliti juga berusaha bertemu subjek lain secara langsung di luar 

kegiatan gereja, seperti di rumah subjek dan di warung burjo. Dalam 

penelitian ini, peneliti mendapat subjek dengan jumlah 30 orang. 

 

D. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas terhadap skala ini adalah validitas isi. Validitas isi 

merupakan suatu alat ukur yang ditentukan oleh sejauh mana isi alat 

ukur tersebut mewakili semua aspek yang dianggap sebagai aspek 

kerangka konsep. Penguji validitas isi adalah peneliti dan pembimbing 

skripsi (professional judgement). Data penelitian yang didapatkan diuji 

validitasnya dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment. 

Sedangkan uji reliabilitas alat ukur ini menggunakan teknik Alpha 
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Cronbach. Pelaksanaan uji validitas dan reliabilitas pada penelitian ini 

menggunakan program Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

for windows release 16.0. 

1. Uji Validitas Skala 

a. Skala Motivasi Berorganisasi 

Pengujian validitas dilakukan dengan dua putaran. Hasil uji 

validitas skala motivasi berorganisasi pada putaran satu, 

menunjukkan bahwa dari 18 item, 10 item dinyatakan valid dan 

terdapat delapan item yang gugur. Delapan item yang gugur 

kemudian dihapus dan dilakukan uji validitas putaran kedua. Pada 

putaran ini 10 item dinyatakan valid. Distribusi penyebaran item 

adalah sebagai berikut: 

   Tabel 7: Sebaran Nomor Item Valid dan Tidak Valid 

Skala Motivasi Berorganisasi 

No. Aspek 
Item 

Favorable 

Item 

Unfavorable 

Jumlah

Item 

Valid 

1 
kebutuhan eksistensi 

(Existence needs) 
1*, 7*, 13 4*, 10, 16* 2 

2 
kebutuhan hubungan 

(Relatedness needs) 
2, 8*, 14* 5*, 11, 17 3 

3 

kebutuhan 

pertumbuhan (Growth 

needs) 

3, 9*, 15 6, 12, 18 5 

 Jumlah 4 6 10 

 

Keterangan: 

Tanda *  : Item Gugur 

Tanpa Tanda : Item Valid 
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b. Skala Kohesivitas Kelompok 

Pengujian validitas dilakukan dengan dua putaran. Hasil uji 

validitas pada skala kohesivitas kelompok menunjukkan bahwa 

dari 24 item, terdapat tiga item yang gugur (tidak valid) dan 21 

item lainnya dinyatakan valid. Tiga item yang gugur tersebut 

dihapus kemudian dilakukan uji validitas putaran dua. Pada 

putaran dua ini dihasilkan 1 item gugur (tidak valid) dan 20 item 

yang dinyatakan valid. Distribusi penyebaran item sebagai 

berikut:  

 

Tabel 8: Sebaran Nomor Item Valid dan Tidak Valid 

Skala Kohesivitas Kelompok 

No. Aspek 
Item  

Favorable 

Item 

Unfavorable 

Jumlah

Item 

Valid 

1 Kekuatan sosial 1, 9, 17 5, 13*, 21* 4 

2 
Kesatuan dalam 

kelompok 
2, 10*, 18* 6, 14, 22 4 

3 Daya tarik 3, 11, 19 7, 15, 23 6 

4 
Kerja sama 

kelompok 
4, 12, 20 8, 16, 24 6 

 Jumlah 10 10 20 

 

Keterangan: 

Tanda *  : Item Gugur 

Tanpa Tanda : Item Valid 
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2. Uji Reliabilitas Skala 

Reliabilitas skala dalam penelitian ini diuji menggunakan 

program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) for 

Windows Release 16.0. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa 

koefisien reliabilitas skala motivasi berorganisasi adalah 0,846, 

sedangkan koefisien reliabilitas skala kohesivitas kelompok adalah 

0,892. 


