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BAB IV  

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Langkah awal sebelum melaksanakan proses penelitian adalah 

adanya pemahaman berkaitan dengan tempat penelitian yang akan 

dilakukan. Hal selanjutnya adalah menentukan subjek untuk 

penelitian, serta menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan proses 

penelitian. Kancah penelitian dapat diketahui dengan melakukan 

pengamatan pendahuluan yang didasarkan kepada ciri-ciri subjek 

yang diambil pada penelitian ini. Berdasarkan hasil pengamatan 

pendahuluan yang telah dilakukan, peneliti memutuskan kancah 

penelitian di Gereja Katolik St. Athanasius Agung Karangpanas 

Semarang, yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin no. 108, Semarang, 

Jawa Tengah. Subjeknya adalah kaum muda yang aktif ataupun tidak 

aktif dalam kegiatan gereja,  

Kaum muda yang ada di paroki Karangpanas Semarang 

berjumlah 244 orang. Jumlah kaum muda didapatkan dari wawancara 

dengan Dewan Paroki Karangpanas, yang telah dilakukan pendataan 

pada tahun 2016. Di gereja Karangpanas, hanya menyisakan enam 

orang pendamping PIA, enam orang tersebut adalah kaum muda yang 

berkarya di Paroki Karangpanas. Hanya dua orang yang asli berasal 

dari Paroki Karangpanas, dan empat orang lainnya berasal dari luar 

Paroki Karangpanas. 

Kaum muda di Paroki Karangpanas Semarang berasal dari 

berbagai macam wilayah yang ada di sekitar paroki Karangpanas. 

Para kaum muda ini diarahkan untuk menjadi pendamping PIA. 

Pendamping PIA sendiri merupakan pengajar bagi anak-anak sekolah 
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minggu. Pendamping PIA memiliki tugas yaitu; harus mengetahui 

sejarah berdirinya sekolah minggu, mengerti dasar alkitab pelayanan 

sekolah minggu, melayani dan mengajar anak-anak secara rohani, 

kreatif, memahami visi dan misi sebagai guru , hadir dan mengajar 

dengan cinta. 

Gereja Katolik St. Athanasius Agung Karangpanas berdiri 

sejak 18 Agustus 1964, dan diresmikan oleh Mgr. Justinus 

Darmoyuwono. Gereja Karangpanas memiliki jumlah umat sebanyak 

7357 jiwa yang tersebar di berbagai wilayah dalam paroki 

Karangpanas. Gereja Katolik Karangpanas telah memiliki  17 

wilayah, yakni : wilayah St. Angela Merici (Candi Baru), wilayah St. 

Cecillia Perawan Martir (Gombel Permai), wilayah St. Yohanes 

Penginjil (Jangli), wilayah St. Andreas (Jatingaleh), wilayah St. 

Yohanes Berchman (Kalilangse), wilayah St. Don Bosco (Semeru- 

Tengger), wilayah St. Yakobus (Kaliwiru), Wilayah St. Thomas 

(Karanganyar Gunung),  wilayah St. Bartolomeus Rasul (Karangrejo), 

wilayah St. Anthonius Abbas (Sisingamangaraja), wilayah St. Paulus 

(Ngesrep), wilayah St. John Paul II (Sanggung), wilayah St. Filipus 

Rasul (Kesatrian), wilayah St. Mathius Rasul (Saptamarga III), 

wilayah St. Yusuf Cupertino (Jangli Permai), wilayah St. Johannes 

Bosco (Karangrejo Selatan), dan wilayah  St. Andreas Korsini 

(Karangpanas). 

Adapun beberapa pertimbangan yang mendasari gereja katolik 

Karangpanas sebagai kancah penelitian adalah : 

1. Berdasarkan wawancara, apa yang menyebabkan kaum muda di 

Paroki Karangpanas untuk menjadi pendamping pendidikan iman 

anak. 
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2. Gereja Karangpanas memiliki jumlah kaum muda yang banyak, 

tetapi hanya dua orang yang mau melaksanakan tugas 

pendampingan sebagai pengajar PIA. 

3. Ciri-ciri subjek yang akan diteliti memenuhi syarat tercapainya 

tujuan penelitian. 

4. Gereja yang bersangkutan bersedia untuk dijadikan tempat 

penelitian. 

5. Kancah penelitian tersebut mudah dijangkau. Hal ini memberi 

kemudahan bagi penelitian untuk menjalankan proses penelitian 

dengan menghemat tenaga, waktu dan biaya. 

 

B. Uji Coba Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan dua macam alat ukur, yaitu skala 

motivasi menjadi pendamping PIA dan skala persepsi terhadap tugas 

pendampingan. Penyusunan alat ukur dimulai dengan menentukan 

aspek-aspek dari setiap variabel yang nantinya akan digunakan 

sebagai alat untuk menyusun skala psikologi sesuai dengan teori 

yang telah dikemukakan. 

1. Skala Motivasi Menjadi Pendamping Pendidikan Iman Anak. 

Tujuan penyusunan skala motivasi menjadi pendamping 

pendidikan iman anak adalah untuk mengetahui adanya motivasi 

menjadi pendamping pendidikan iman anak dengan 

memperhatikan skor pada skala tersebut. Skala ini disusun 

berdasarkan aspek-aspek motivasi  menjadi pendamping 

pendidikan iman anak. Sebaran item pada skala motivasi menjadi 

pendamping pendidikan iman anak dapat dilihat pada tabel 3. 
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Table 3Sebaran Nomor Item  

Skala Motivasi Menjadi Pendamping Pendidikan Iman 

Anak 

Apek Jumlah Item Total 
Favorable Unfavorable 

Kebutuhan 1,7,13,19,25 4,10,16,22,28 10 

Dorongan 5,11,17,23,29 2,8,14,20,26 10 

Tujuan 3,9,15,21,27 6,12,18,24,30 10 

Total 15 15 30 

 

 

2. Skala Persepsi Terhadap Tugas Pendampingan 

Tujuan penyusunan skala persepsi terhadap tugas  

pendampingan adalah untuk mengetahui adanya persepsi terhadap 

tugas pendampingan pada kaum muda di paroki Karangpanas dengan 

memperhatikan skor dari skala tersebut. Skala ini disusun 

berdasarkan aspek-aspek persepsi terhadap tugas pendampingan. 

Sebaram item pada skala persepsi terhadap tugas pendampingan 

dapat dilihat pada tabel 4.  

 

 

 

 

 

 



40 
 

 
 

 

 

Tabel 4 Sebaran Nomor Item  

Skala Persepsi Terhadap Tugas Pendampingan 

 

Apek Jumlah Item Total 
Favorable Unfavorable 

Pengetahuan 1,7,13,19,25 4,10,16,22,28 10 

Pengharapan 5,11,17,23,29 2,8,14,20,26 10 

Evaluasi 3,9,15,21,27 6,12,18,24,30 10 

Total 15 15 30 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Setelah alat ukur disusun, peneliti memohon izin kepada pastor 

paroki gereja katolik St, Athanasius Agung Karangpanas Semarang. 

Surat izin Penelitian dibuat oleh Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dengan nomor surat 

1980/B.7.3/FP/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 yang menyatakan 

permohonan izin peneliti untuk melaksanakan penelitian di tempat 

tersebut. Peneliti menggunakan system try out terpakai didalam 

penelitian ini, yaitu pengambilan data hanya dilakukan sekali dan 

digunakan uji coba skala sekaligus sebagai data penelitian. Sistem ini 

dilakukan dengan alasan jumlah subjek yang tidak terlalu banyak dan 

tidak mudah untuk ditemukan. Peneliti kemudian melakukan uji coba 

skala selama 1 hari yang dilakukan pada hari raya Rabu Abu tanggal 

1 Maret 2017 di gereja Karangpanas, sebagai awal memasuki masa 

Prapaskah.  
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Berdasarkan rincian tersebut, didapat dan total sampel uji coba 

sebanyak 50 orang kaum muda yang berada di gereja. Keseluruhan 

sampel diambil dengan caraincidental, artinya siapa saja kaum muda 

yang langsung ditemui oleh peneliti di dalam gereja dapat digunakan 

sebagai sampel, bila orang tersebut cocok dengan sumber data yang 

diperlukan oleh peneliti. Sampel uji coba yang dilakukan oleh peneliti 

telah memenuhi syarat minimal penyebaran data normal. Pemilihan  

tempat uji coba bertujuan agar mewakili populasi subjek penelitian. 

Pengambilan data uji coba dilakukan oleh peneliti sendiri di gereja 

Karangpanas. 

Setelah pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan pencatatan 

hasil dan membuat tabulasi data untuk kemudian dilakukan 

penghitungan. Perhitungan validitas dan reliabilitas menggunakan 

alat bantu komputer dengan program Statistical Packages for Social 

Sciences (SPSS)Release13.0.  

Uji Validitas alat ukur menggunakan teknik korelasi Product 

Moment dari Pearson yang selanjutnya dikoreksi dengan korelasi 

Part whole. Perhitungan reliabilitasnya menggunakan teknik Alpha-

Cronbach. Hasil analisis validitas dan reliabilitas alat ukur yang 

dibuat adalah sebagai berikut : 

1. Validitas dan Reliabilitas Skala Motivasi Menjadi 

Pendamping Pendidikan Iman Anak 

 Berdasarkan hasil perhitungan validitas skala motivasi 

menjadi pendamping pendidikan iman anak diperoleh hasil 

bahwa dari 30 item terdapat 26 item valid dan 4 item yang 

gugur. Item yang valid mempunyai koefisien validitas 0,346 

sampai dengan 0,691. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada 

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

dapat dilihat pada tabel 5. 
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 Koefisien reliabilitas Alpha Cronbach skala motivasi 

menjadi pendamping pendidikan iman anak adalah sebesar 

0,904. Alat ukur ini tergolong reliabel sehingga dapat digunakan 

dalam penelitian ini. Hasil perhitungan reliabilitas skala motivasi 

menjadi pendamping pendidikan iman anak selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran C-1 

 

Tabel5 Sebaran  Item Valid dan Gugur 

Skala Motivasi Menjadi Pendamping Pendidikan Iman 

Anak 

Apek Jumlah Item Total Valid 
Favorable Unfavorable 

Kebutuhan 1,7*,13,19,25 4,10,16*,22,28 8 

Dorongan 5,11,17,23,29 2,8,14*,20,26 9 

Tujuan 3*,9,15,21,27 6,12,18,24,30 9 

Total 13 13 26 

Keterangan :  

Dengan tanda (*) adalah item yang gugur.  

 

2. Validitas dan Reliabilitas Skala Persepsi Terhadap Tugas 

Pendampingan 

 Berdasarkan hasil perhitungan validitas terhadap skala 

persepsi terhadap tugas pendampingan diperoleh hasil bahwa dari 

30 item terdapat 19 item valid dan 11 item yang gugur. Item yang 

valid mempunyai koefisien validitas antara 0.300 sampai dengan 

0,627. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C-2, 
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sedangkan sebaran item yang valid dan gugur dapat dilihat pada 

tabel 6. 

 Koefisien reliabilitas Alpha Cronbach skala persepsi 

terhadap tugas pendampingan adalah sebesar 0,867. Alat ukur ini 

tergolong reliabel sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini. 

Hasil perhitungan reliabilitas skala persepsi terhadap tugas 

pendampingan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C-2 

 

Tabel 6 Sebaran Item Valid dan Gugur 

Skala Persepsi Terhadap Tugas Pendampingan 

 

Apek Jumlah Item Total Valid 
Favorable Unfavorable 

Pengetahuan 1,7,13,19,25* 4,10,16*,22*,28* 6 

Pengharapan 5,11,17,23*,29 2,8,14,20*,26* 7 

Evaluasi 3,9*,15,21*,27 6,12,18*,24*,30 6 

Total 11 9 19 

Keterangan :  

Dengan tanda (*) adalah item yang gugur. 

 

 

 

 

 


