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BAB IV 

LAPORAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

G. Orientasi Kancah Penelitian 

Universitas Katolik Soegijapranata didirikan pada tanggal 5 Agustus 

1982 berdasarkan Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah VI Jawa 

Tengah No. 059/K/22/Kop/VII/1982 yang dikuatkan dengan Keputusan 

Mendikbud RI tanggal 24 September 1983 No. 0400/01/1983. Unika 

Soegijapranata berkedudukan di jalan Pawiyatan Lihur IV/1, Bendan 

Duwur, Semarang. 

Unika Soegijapranata dibangun dengan visi dan misi sebagai berikut: 

1. Visi 

Menjadi komunitas akademik yang unggul dalam pendidikan, 

penelitian dan pengabdian dengan dilandasi nilai-nilai Kristiani: cinta 

kasih, keadilan, dan kejujuran. 

2. Misi 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas secara akademik 

dengan didukung pengembangan kepribadian yang utuh dan 

potensi kepemimpinan. 

b. Melakukan penelitian untuk mengembangan ilmu dan teknologi 

demi meningkatkan kesejahteraan manusia. 

c. Melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan 

ilmu dan teknologi yang telah dikembangkan dalam penelitian 

demi kesejahteraan manusia. 
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d. Memberikan perhatian dan mencari pemecahan terhadap 

berbagai masalah sosial budaya masyarakat melalui komunitas 

akademik. 

e. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi 

pendidikan, penelitian dan pengabdian lokal, nasional dan 

internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan 

penelitian. 

f. Memperbaiki dan mengembangkan universitas secara terus 

menerus, sehingga dapat mendukung segala upaya untuk 

mencapai keunggulan. 

Unika Soegijapranata memiliki delapan fakultas yang terdiri dari 

beberapa program studi (progdi). Fakultas Ilmu Komputer memiliki progdi 

Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan Teknologi Game. Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis terdiri dari progdi Manajemen, Akuntansi, dan 

Perpajakan. Fakultas Hukum dan Komunikasi terdiri atas progdi Ilmu 

Hukum dan Ilmu Komunikasi. Fakultas Teknik mencakup progdi Teknik 

Sipil dan Teknik Elektro. Fakultas Teknologi Pertanian memiliki progdi 

teknologi pertanian. Fakultas Arsitektur dan Desain terdiri dari progdi 

arsitek dan desain komunikasi visual. Fakultas Psikologi mencakup progdi 

psikologi. Serta fakultas Bahasa dan Seni mencakup progdi Sastra Inggris 

dan Englishpreneurship. 

Hasil visitasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menyatakan 

bahwa Unika Soegijapranata mendapatkan nilai A berdasarkan Surat 
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Keputusan No 0384/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2017. Pencapaian ini berarti 

Unika Soegijapranata telah memenuhi standar unggul yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah.  

Selanjutnya, Unika Soegijapranata menyediakan pendampingan 

mahasiswa dalam rangka mencapai terwujudnya visi dan misi serta 

kegiatan mahasiswa yang berkualitas. Pendampingan mahasiswa 

dilakukan melalui ranah (a) penalaran dan keilmuan; (b) minat, bakat, dan 

kegemeran mahasiswa; (c) kesejateraan mahasiswa; (d) organisasi 

kemahasiswaan. Unika Soegijapranata juga memberikan pendampingan 

bagi mahasiswa yang bermasalah dan memerlukan bantuan melalui 

dosen pembimbing akademik dan layanan konseling mahasiswa. 

Informasi yang diperoleh dari Biro Administrasi Akademik Unika 

Soegijapranata tahun 2017 diketahui bahwa mahasiswa pendatang 

angkatan 2016 berasal dari beberapa provinsi (luar Pulau Jawa) yang ada 

di Indonesia. Mahasiswa tersebut tersebar di beberapa fakultas dan 

memiliki variasi nilai indeks prestasi yang cukup berbeda diantaranya. 

Predikat nilai IPK didasarkan pada buku pedoman Unika Soegijapranata 

tahun 2016. Uraiannya berada pada dua tabel dibawah ini: 
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Tabel 4. Asal Daerah Mahasiswa Pendatang Angkatan 2016 

Provinsi 
Jumlah Mahasiswa pada Tiap-tiap Fakultas 

Jumlah 
FIK FEB FHK FT FTP FAD FP FBS 

Bali 1 1 - 1 - 1 - - 4 

Riau 1 2 2 - 2 - - - 7 

Jambi - 2 - - - 1 1 - 4 

Papua 2 2 2 1 - 1 3 - 11 

Lampung - - - - 7 2 1 - 10 

Sumatra 
Barat 

- 2 - - - - - 1 3 

Sumatra 
Utara 

2 10 5 3 - - 1 1 22 

Sumatra 
Selatan 

3 2 - - 1 1 1 - 8 

Kalimantan 
Barat 

2 7 3 - 3 3 - 1 19 

Kalimantan 
Timur 

- 2 1 - - 2 1 - 6 

Kalimantan 
Tengah 

- 1 1 2 - 2 - - 6 

Sulawesi 
Selatan 

- - - - - 1 - - 1 

Sulawesi 
Tengah 

- 1 - - - 1 - - 2 

Nusa 
Tenggara 

Timur 
- 9 - 4 2 1 3 - 19 

Bangka  
Belitung 

- 1 - - 1 - 3 - 5 

Nusa 
Tenggara 

Barat 
- 1 - - 1 - 1 - 3 

Total 130 

Keterangan: 
Fakultas: 
 (FIK) Fakultas Ilmu Komputer; (FEB) Fakultas Ekonomi dan Bisnis; 

(FHK) Fakultas Hukum dan Komunikasi; (FT) Fakultas Teknik; (FTP) 
Fakultas Teknologi Pertanian; (FAD) Fakultas Arsitek dan Desain; 
(FP) Fakultas Psikologi; (FBS) Fakultas Bahasa dan Seni. 
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Tabel 5. Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa Pendatang 
Angkatan 2016 

Fakultas IPS 1 IPS 2 
IPK (IPS 1 dan 

IPS 2) 
Predikat 

Ilmu Komputer 2,50 2,00 2,25 Memuaskan 

Ekonomi dan 
Bisnis 

2,73 2,64 2,73 Memuaskan 

Hukum dan 
Komunikasi 

2,75 2,66 2,71 Memuaskan 

Teknik 2,33 1,55 1,94 
Kurang 

Memuaskan 
Teknologi 
Pertanian 

2,53 2,72 2,62 Memuaskan 

Arsitek dan 
Desain 

2,84 2,83 2,83 
Sangat 

Memuaskan 

Psikologi 3,08 3,26 3,17 
Sangat 

Memuaskan 
Bahasa dan 
Seni 

3,04 3,01 3,03 
Sangat 

Memuaskan 

Nilai Rata-rata 2,73 2,58 2,66 Memuaskan 

Keterangan: 
IPS 1: Indeks Prestasi Semester I 
IPS 2: Indeks Prestasi Semester II 

Awal studi di Unika Soegijapranata, mahasiswa pendatang hanya 

berada di dua tempat yaitu berada di kampus untuk mengikuti perkuliahan 

dan berada di kost. Mereka tidak tertarik untuk bergabung pada salah satu 

organisasi atau UKM yang ada di kampus. Mereka juga menjalin 

pertemanan dan komunikasi yang intens hanya dengan teman yang 

sekultur dengannya.  

Disamping itu, mahasiswa pendatang yang tidak menyukai jenis rasa 

masakan Jawa memilih untuk masak sendiri. Mereka belajar dari kerabat 

untuk membuat masakan yang sesuai dengan cita rasa di daerahnya. 

Keasyikan nonton film membuat mereka sering tidur larut malam karena 

tidak ada yang menegur atau mengingatkan untuk segera tidur. Mereka 



59 

 

juga bingung saat harus merespon masyarakat / dosen / teman atau 

tenaga kependidikan yang menggunakan bahasa Jawa dalam komunikasi. 

Mereka seringkali merindukan kota asal dan orang-orang yang dikasihi 

sehingga membuat mereka menjadi tidak semangat dalam belajar dan 

berkeinginan untuk pulang ke kota asal. 

Beberapa dasar pertimbangan Unika Soegijapranata dijadikan 

sebagai tempat penelitian, yaitu: 

1. Jumlah mahasiswa pendatang angkatan 2016 cukup banyak (130 

mahasiswa pendatang). 

2. Terdapat perbedaan predikat indeks prestasi diantara mahasiswa 

pendatang angkatan 2016. 

3. Hasil wawancara dengan tiga mahasiswa pendatang angkatan 

2016 mengindikasikan ketiganya berpotensi mengalami stres 

akulturasi. Hasil wawancara juga mengisyaratkan perbedaan 

kepribadian pada masing-masing mahasiswa pendatang juga turut 

memengaruhi perilaku belajarnya. Hal tersebut dapat 

memengaruhi prestasi akademiknya. Berdasarkan nilai indeks 

prestasi akademik yang diperoleh dari Biro Administrasi 

Akademik, terdapat mahasiswa pendatang yang memiliki nilai 

indeks prestasi akademik dengan kategori kurang memuaskan, 

tetapi ada pula yang memiliki nilai indeks prestasi akademik 

dengan kategori pujian.  
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4. Peneliti telah mendapatkan ijin penelitian dari pihak universitas 

melalui Wakil Rektor Akademik. 

H. Persiapan Pengumpualan Data 

4. Tahap Perijinan Penelitian  

Pengambilan data pada subyek mahasiswa pendatang di Unika 

Soegijapranata harus dilalui dahulu dengan permohonan ijin penelitian. 

Pada tanggal 27 Oktober 2016, Kepala Program Studi Pasca Sarjana 

Psikologi mengeluarkan surat untuk meminta ijin penelitian kepada pihak 

Unika Soegijapranata dalam hal ini kepada Wakil Rektor Bidang Akademik 

dengan nomor surat 151/A.7.04/MP/X/2016. Dalam kurung waktu ± satu 

minggu, pihak Unika Soegijapranata memberikan ijin penelitian dengan 

nomor surat 0240/B.7.3/Rek/X/2016 pada tanggal 3 November 2016. 

Surat ijin penelitian ini dipakai untuk mendapatkan data tentang indeks 

prestasi akademik mahasiswa angkatan 2016 di Biro Administrasi 

Akademik Unika Soegijapranata. Surat ijin ini juga diperuntukkan untuk 

mendapatkan data tentang stres akulturasi dan hardiness yang ada pada 

diri masing-masing mahasiswa pendatang melalui pengisian skala stres 

akulturasi dan hardiness. Lampiran surat perijinan terdapat pada lampiran 

1. 

 
5. Penyusunan Skala Penelitian 

Skala dalam penelitian ini menggunakan skala stres akulturasi dan 

hardiness. Skala stres akulturasi disusun berdasarkan gejala stres 

akulturasi sedangkan skala hardiness disusun berdasarkan dimensi-
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dimensi hardiness. Format uji coba skala penelitian dapat dilihat pada 

lampiran 2. 

 

a. Skala Stres Akulturasi 

Penelitian ini menggunakan 24 item pernyataan pada skala stres 

akulturasi yang disusun berlandaskan pada gejala psikologis, gejala 

sosial, dan gejala fisik. Tabel di bawah ini adalah tabel sebaran item-item 

skala stres akulturasi. 

Tabel 6. Sebaran Item pada Uji Coba Skala Stres Akulturasi 

No. Gejala Nomor Item Jumlah Item 

1. Psikologis 1,6,7,12,13,18,19,24 8 

2. Sosial  2,5,8,11,14,17,20,23 8 

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

Total  24 24 

 

b. Skala Hardiness 

Terdapat 48 item pernyataan pada skala hardiness yang dibagi 

kedalam 24 item favorable dan 24 item unfavorable. Item-item tersebut 

disusun berdasarkan dimensi kontrol, dimensi komitmen, dan dimensi 

tantangan. Uraian sebaran item-item skala hardiness ada pada tabel 

berikut: 

Tabel 7. Sebaran Item pada Uji Coba Skala Hardiness 

No. Dimensi 
Nomor Item Jumlah 

Item Favorable Unfavorable 

1. Kontrol 1,7,17,21,30,32, 

40,46 

5,11,15,23,25,36, 

38,45 

16 

2. Komitmen 4,8,13,22,26,31, 

37,44 

2,12,18,20,28,35, 

41,47 

16 

3. Tantangan 3,10,14,19,27,34, 6,9,16,24,29,33,42, 16 
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39,43 48 

Total 24 24 48 

 

I. Pelaksanaan Uji Coba 

1. Uji Coba Alat Ukur Penelitian 

Validitas isi pada skala stres akulturasi dan hardiness sebagai alat 

ukur penelitian di lakukan oleh professional judgement. Item-item yang 

telah disusun pada kedua skala tersebut dinilai kecocokan antara 

pernyataan item-item dengan konsep teori oleh kedua pembimbing. 

Setelah kedua dosen pembimbing menyetujui item-item skala, peneliti 

kemudian menyusun item-item kedalam format skala penelitian yang akan 

diuji coba. Responden pada uji coba skala penelitian ini adalah 

mahasiswa pendatang angkatan 2015 UNIKA Soegijapranata. 

Responden uji coba dipilih dengan teknik snowball sampling. Snowball 

sampling adalah suatu pemilihan responden yang dimulai dari beberapa 

responden yang memiliki kesamaan kriteria dengan subyek penelitian. 

Kemudian peneliti meminta responden tersebut untuk menunjukkan atau 

memperkenalkan teman-teman yang juga memiliki kriteria yang sesuai 

dengan subyek penelitian, begitu seterusnya (Nasution, 2014, p. 99). 

Dengan demikian peneliti menemukan responden semakin banyak.  

Uji coba skala dilaksanakan selama sebelas hari dari tanggal 8 Juni 

2017 sampai tanggal 18 Juni 2017. Peneliti bertanya kepada beberapa 

mahasiswa untuk menunjukkan mahasiswa yang berasal dari luar pulau 

Jawa. Kemudian peneliti menemui mahasiswa tersebut dan menjelaskan 
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tujuan peneliti menemuinya. Setelah itu, peneliti menjelaskan mengenai 

kuestioner yang akan diisi olehnya. Selanjutnya, peneliti meminta 

mahasiswa tersebut untuk menunjukkan teman mahasiswa yang berasal 

dari luar pulau Jawa, begitu seterusnya. Akhirnya, peneliti memeroleh 

responden sebanyak 32 mahasiswa yang sudah mengisi skala stres 

akulturasi dan skala hardiness.  

 
2. Hasil Uji Coba Alat Ukur 

Koefisien validitas pada uji alat ukur dalam penelitian ini yaitu ≥ 0,296 

(df = n-2). Item pernyataan pada skala penelitian dinyatakan layak untuk 

mengukur variabel yang akan diteliti jika item-item tersebut mencapai 

koefisien validitas ≥ 0,296. Disisi lain, alat ukur dengan koefisien 

reliabilitas yang berada antara 0,700 – 0,900 memiliki kriteria reliabilitas 

baik sedangkan ˃ 0,900 dinyatakan reliabilitas sangat baik. Lampiran uji 

coba alat ukur tertera pada lampiran 3 dan 4. 

 
a. Validitas dan Reliabilitas Uji Coba Skala Stres Akulturasi 

Hasil uji validitas dari 24 item pernyataan pada uji coba skala stres 

akulturasi adalah terdapat dua belas item yang valid dan dua belas item 

yang gugur setelah melakukan dua kali perhitungan ulang. Kedua belas 

item yang gugur disebabkan oleh nilai koefisien validitas pada masing-

masing item < 0,296. Kedua belas item yang valid berada pada koefisien 

validitas antara 0,344 – 0,533 dengan taraf signifikansi 0,05.  
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Koefisien reliabilitas pada skala ini yaitu 0,800 yang berarti skala ini 

memiliki reliabilitas yang baik dan dapat dipakai untuk subyek penelitian. 

Berikut ini adalah tabel nomor item yang valid dan yang gugur dalam skala 

stres akulturasi. 

Tabel 8. Nomor Item Valid dan Gugur  
pada Uji Coba Skala Stres Akulturasi 

No. Gejala Nomor Item Jumlah Item Valid 

1. Psikologis 1,6,7*,12*,13*,18*,19,24 4 

2. Sosial 2,5,8*,11,14*,17*,20,23 5 

3. Fisik  3*,4*,9,10*,15,16*,21*,22 3 

                                Total 12 

Keterangan: 
Nomor item dengan tanpa bintang (*) adalah item yang valid 
Nomor item dengan ada bintang (*) adalah item yang gugur 

 
b. Validitas dan Reliabilitas Uji Coba Skala Hardiness 

Skala hardiness terdiri dari 48 item pernyataan yang dibagi kedalam 

24 item favorable dan 24 item unfavorable. Uji validitas pada uji coba 

skala ini diketahui ada 26 item yang valid dan 22 item yang gugur setelah 

melakukan perhitungan ulang tiga kali. Item yang valid pada skala ini telah 

mencapai koefisien validitas yaitu ≥ 0,296 sedangkan item yang gugur 

berada dibawah koefisien validitas. Ada pun 26 item yang valid ini berada 

pada koefisien validitas 0,306 – 0,752 dengan taraf signifikansi 0,05.  

Pengujian reliabilitas pada skala hardiness ini adalah 0,897 yang 

berarti skala ini bersifat reliable baik. Koefisien reabilitas tersebut 

menandakan bahwa terdapat 26 item yang dapat digunakan dalam 

penelitian. Rincian nomor item yang valid dan yang gugur dalam skala 

hardiness dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 9. Nomor Item Valid dan Gugur  
pada Uji Coba Skala Hardiness 

No. Dimensi 
Nomor Item 

Jumlah Item Valid 
Favorable Unfavorable 

1. Kontrol 
1*,7*,17*,21, 

30,32,40*,46 

5*,11*,15*,23*, 

25,36,38,45* 
7 

2. Komitmen 
4,8*,13,22*, 

26,31,37,44* 

2*,12*,18*,20*, 

28*,35,41,47 
8 

3. Tantangan 
3*,10*,14,19, 

27,34,39,43 

6,9*,16*,24, 

29,33,42,48* 
11 

                              Total 26 

Keterangan: 
Nomor item dengan tanpa bintang (*) adalah item yang valid 
Nomor item dengan ada bintang (*) adalah item yang gugur 

 
c. Sebaran Item Baru pada Skala Penelitian 

Skala penelitian akan diberikan kepada subyek penelitian yang terdiri 

dari 12 item skala stres akulturasi dan 26 item skala hardiness. Jumlah 

item dari kedua skala tersebut telah memenuhi koefisien validitas dan 

koefisien reliabilitas alat ukur. Hal ini berarti item-item pernyataan pada 

kedua skala ini layak untuk dipakai dalam penelitian. Lampiran sebaran 

data baru dapat dilihat pada lampiran 5. Dua tabel dibawah ini merupakan 

sebaran item pada skala stres akulturasi dan skala hardiness.  

Tabel 10. Sebaran Item Baru pada Skala Stres Akulturasi 

No. Gejala Nomor Item Jumlah Item 

1. Psikologis 1,4,8,12 4 

2. Sosial 2,3,6,9,11 5 

3. Fisik  5,7,10 3 

Total  12 12 
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Tabel 11. Sebaran Item Baru pada Skala Hardiness 

No. Dimensi 
Nomor Item Jumlah 

Item Favorable Unfavorable 

1. Kontrol      6,12,14,25        8,18,20 7 

2. Komitmen     1,3,9,13,19        17,22,26 8 

3. Tantangan     4,5,10,16,21,24        2,7,11,15,23 11 

Total 15 11 26 

 

J. PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

Teknik pengumpulan data subyek penelitian sama dengan yang 

dilakukan pada pengumpulan data responden uji coba yaitu snowball 

sampling. Peneliti memilih teknik snowball karena peneliti tidak 

mendapatkan data yang jelas tantang nama, nim, dan kelas pada 

mahasiswa pendatang angkatan 2016 di UNIKA Soegijapranata. 

Pengumpulan data dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2017 sampai 22 

Juni 2017 dan 4 Juli 2017 sampai 7 Juli 2017. Penelitian dihentikan untuk 

beberapa hari karena adanya libur lebaran dari rentang waktu 23 Juli 

sampai 3 Juli 2017.  

Proses pengumpulan data pada responden uji coba dan pada subyek 

penelitian cukup singkat, masing-masing kurang dari dua minggu. Hal ini 

dikarenakan jadwal libur lebaran dan jadwal ujian akhir semester 

berdekatan dengan jadwal pengambilan data penelitian. Keadaan ini 

berdampak pada jumlah subyek yang diperoleh sedikit, hanya 57 

mahasiswa. 
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Berdasarkan data personal subyek diketahui ada yang tidak sinkron 

dengan karakteristik populasi seperti subyek (mahasiswa pendatang) 

yang bersuku Jawa berjumlah enam orang; subyek yang berasal dari luar 

Pulau Jawa tetapi telah lama merantau di Pulau Jawa (SMA di Pulau 

Jawa) berjumlah tujuh orang; dan subyek yang tidak memberi data 

personal dengan jelas (tidak mencantumkan jurusan, suku, atau asal 

SMA) berjumlah dua orang. Oleh karena itu, peneliti mensortir skala 

penelitian yang telah diterima yang dicocokan dengan karakteristik 

populasi. Hasilnya, terdapat 42 subyek yang sesuai dengan kriteria 

populasi. Jumlah subyek penelitian pada tiap-tiap fakultas dapat dilihat 

pada lampiran 6. 

Informasi tentang asal daerah dan fakultas pada masing-masing 

subyek penelitian dilihat dari data personal yang telah diisinya. Data 

tentang indeks prestasi akademik diperoleh dari Biro Administrasi 

Akademik Unika Soegijapranata. Data-datanya dapat dilihat pada 

lampiran 7. 
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