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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian  

      Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti menentukan terlebih dahulu 

tempat penelitian atau orientasi kancah. Orientasi kancah atau tempat penelitian 

digunakan adalah SMP Negeri 11 Semarang, yang beralamat di jalan Karangrejo 

kecamatan Gajahmungkur, kota Semarang. 

      SMP Negeri 11 Semarang memiliki jumlah tenaga pendidik yang bekerja di 

SMP Negeri 11 Semarang yaitu 36 guru. Jumlah siswa secara keseluruhan 

adalah sebanyak 861 siswa, dengan rincian jumlah siswa kelas VII adalah 

sebanyak 288 siswa, kelas VIII sebanyak 298 siswa dan kelas IX sebanyak 275 

siswa. 

      SMP Negeri 11 Semarang memiliki lingkungan sekolah yang bersih dan 

tertata rapi, serta budaya yang baik yaitu sopan dan saling sapa antara siswa dan 

guru. Hal ini dapat dirasakan saat peneliti berada didalam sekolah, lingkungan 

sekolah yang bersih, rindang karena banyak pepohonan yang terdapat didepan 

kelas, kemudian budaya hangat dan sopan juga terasa saat siswa tersenyum saat 

berpapasan dengan peneliti dan siswa membantu peneliti dalam mencari kelas 

dan akan mencium tangan guru bila bertemu dengan guru. 

      Tidak dapat dipungkiri walaupun memiliki budaya yang hangat dan sopan 

antara siswa dengan guru, terdapat siswa yang masih menghindari untuk 

bertemu guru, terutama guru BK. Hal ini dapat diketahui melalui hasil 
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wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 April 2017 dengan 3 siswa SMP 

Negeri 11 Semarang. Subjek S menjelaskan bahwa menjaga jarak dengan guru 

BK karena guru BK orang yang galak. Tidak jauh beda dengan subjek S, subjek 

L juga enggan untuk bertemu dan mencari bantuan pada guru BK, karena guru 

BK dirasa kurang tanggap dengan keluhan siswanya sehingga subjek L merasa 

sia-sia untuk datang kepada guru BK. Demikian pula dengan Subjek R, subjek 

R mengaku bahwa enggan untuk mencari bantuan kepada guru BK karena takut 

diberi hukuman. 

      Siswa yang enggan meminta bantuan ke guru BK juga ditunjukkan melalui 

laporan kunjungan siswa kelas IX ke ruang BK dalam rangka konseling pribadi 

pada semester ganjil tahun ajaran 2016/2017. Laporan kunjungan siswa ke ruang 

BK untuk keperluan kosneling pribadi dapat dilihat pada tabel 3 : 

Tabel 3 

Tabel Laporan  Kunjungan Siswa ke Guru BK 

BULAN 
KUNJUNGAN 

SISWA 

Juli 2016 0 siswa 

Agustus 2016 0 siswa 

September 2016 10 siswa 

Oktober 2016 15 siswa 

November 2016 7 siswa 

Desember 2016 0 siswa 

Jumlah 32 siswa 

     Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan antara 

stigma pada guru BK dengan intensi mencari bantuan pemilihan kelompok 
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peminatan. Alasan peneliti melaksanakan penelitian pada siswa dan siswi kelas 

IX di SMP Negeri 11 Semarang yaitu berdasarkan pertimbangan : 

1. Selain mempersiapkan Ujian Nasional kelas IX merupakan kelas yang 

sedang mempersiapkan diri dalam menentukan sekolah lanjutan setelah 

SMP. 

2. Adanya permasalahan mengenai intensi mencari bantuan pemilihan 

kelompok peminatan berdasarkan wawancara pada beberapa siswa. 

3. Sebelumnya belum pernah ada yang meneliti mengenai “Intensi mencari 

bantuan pemilihan kelompok peminatan ditinjau dari stigma pada guru 

BK”. 

4. Adanya Ijin dari Dinas Pendidikan serta SMP Negeri 11 Semarang untuk 

melaksanakan penelitian dalam lingkungan SMP Negeri 11 Semarang. 

5. Kebersediaan siswa dan siswi untuk menjadi subjek penelitian. 

 

B. Persiapan Pengumpulan Data 

       Persiapan yang dilakukan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian yaitu 

mulai dari mempersiapkan alat ukur penelitian, permohonan ijin penelitian,  

serta pelaksanaan uji coba alat ukur yang kemudan dilaksanakan penelitian. 

Langkah–langkah dalam persiapannya sebagai berikut : 
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1. Penyusunan Alat Ukur Penelitian 

     Penyusunan alat ukur penelitian dibuat berdasarkan pada aspek yang 

telah dipaparkan dalam teori. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

2 skala sabagai alat ukur, skala tersebut adalah skala intensi mencari 

bantuan pemilihan kelompok peminatan dan skala stigma pada guru BK. 

Skala yang diberikan adalah jenis kuesioner tertutup dimana subjek hanya 

diminta untuk memilih satu jawaban dari beberapa alternatif pilihan 

jawaban yang telah disediakan. Masing – masing alat ukur dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Skala Intensi mencari bantuan pemilihan kelompok peminatan.  

     Skala intensi mencari bantuan pemilihan kelompok peminatan 

dipergunakan untuk mengukur tinggi rendahnya intensi mencari 

bantuan pemilihan kelompok peminatan yang disusun berdasarkan 

aspek Attitude toward the behaviour, Subjective Norm, Perceived 

Behavioral Control. Skala ini terdiri dari 30 item yang tersusun dari 

15 item favourable dan 15 item unfavourable. Sebaran item skala 

intensi mencari bantuan pemilihan kelompok peminatan dapat dilihat 

pada tabel 4. 
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Tabel 4 

Sebaran Nomor Item Skala Intensi Mencari Bantuan 

Pemilihan Kelompok Peminatan 

Aspek Favourable Unfavourable 

Total 

Item 

Attitude toward 

the behavior 
1,7, 13, 19, 25 2,8, 14, 20, 26 10 

Subjective Norm 3,9, 15, 21, 27 4,10, 16, 22, 28 10 

Perceived 

Behavioral 

Control 

5,11 , 17, 23, 29 6, 12, 18, 24, 30 10 

Total item 15 15 30 

 

b. Skala stigma pada guru BK 

     Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala stigma pada 

guru BK. Skala stigma yang digunakan untuk mengukur tinggi 

rendahnya stigma pada guru BK yang didasarkan pada  aspek 

Stereotip, Prasangka, dan Diskriminasi. Skala ini disusun menjadi 30 

item yang terdiri dari 15 item favourable dan 15 item unfavourable. 

Sebaran item skala stigma pada guru BK dapat dilihat pada tabel 5. 

 

 

 

 

Tabel 5 
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Sebaran Nomor Item Skala Stigma Pada Guru BK 

Aspek Favourable Unfavourable 
Total 

Item 

Stereotip 1,7, 13, 19, 25 2,8, 14, 20, 26 10 

Prasangka 3,9, 15, 21, 27 4,10, 16, 22, 28 10 

Diskriminasi 5,11 , 17, 23, 29 6, 12, 18, 24, 30 10 

Total item 15 15 30 

 

2. Perijinan Penelitian 

      Sebelum melakukan pengumpulan data untuk penelitian, peneliti 

mengajukan permohonan atau perijinan mengumpulkan data dari pihak 

yang terkait secara tertulis. Adapun tahapan dalam mengajukan perijinan 

sebagai berikut : 

a. Mengajukan surat permohonan ijin dari Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, sebagai surat perijinan 

penelitian dengan Nomor surat 3527/B.7.3/FP/VI/2017 

b. Mengajukan surat permohonan ijin pada Dinas Pendidikan kota 

Semarang 

c. Dinas Pendidikan kota Semarang memberikan ijin secara tertulis 

dengan nomor surat 070/37 

d. SMP Negeri 11 Semarang memberikan surat keterangan mengadakan 

penelitian dengan nomor surat 420/343/2017 
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3. Uji Coba Alat Ukur 

       Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah cluster random sampling yang digunakan untuk menentukan 

sampel apabila subjek yang akan diteliti sumber datanya sangat luas. 

Sampel ditentukan dengan cara melakukan undian, untuk 4 kelas yang 

digunakan untuk uji coba dan 2 kelas untuk penelitian.  

        Dalam melaksanakan penelitian, peneliti melakukan uji coba 

terlebih dahulu sebelumnya. Peneliti menggunakan uji coba empirik 

(field-test) dimana peneliti mengatur sedemikian rupa kondisi dan situasi 

saat uji coba sama dengan kondisi dan situasi saat penelitian, termasuk 

prototipe skala yang berupa kompilasi item yang disajikan dalam format 

final skala penelitian (Azwar, 2014, h.77).  

       Peneliti melakukan uji coba dimulai pada tanggal 19 Juli 2017 di 

SMP Negeri 11 Semarang setelah sebelumnya sudah mendapat  surat ijin 

penelitian dari Dinas Pendidikan. Uji coba alat ukur ini diberikan pada 

109 siswa kelas IX. Alasan peneliti mengambil jumlah subjek yang 

banyak karena informasi yang diberikan oleh sekolah bahwa saat 

pengambilan data bertepatan dengan dengan masa pengenalan 

lingkungan sekolah (MPLS) sehingga peneliti merasa banyak siswa yang 

tidak mengikuti pelajaran dikarenakan menjadi anggota OSIS dan 

petugas pasukan pengibar bendera. 

  Uji Coba alat ukur dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2017 sekitar 

pukul 10.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB, dan dilanjutkan kembali pada 
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tanggal 22 Juli 2017 pukul 11.00 WIB. Peneliti menggunakan 4 kelas 

untuk uji coba alat ukur.  

Proses pengambilan data pertama – tama peneliti masuk kedalam 

kelas, peneliti dibantu oleh satu orang teman sebagai pendamping dalam 

menyebarkan skala, sembari skala dibagikan peneliti menjelaskan 

terlebih dahulu mengenai maksud dan tujuan penelitian, kemudian 

setelah seluruh subjek mendapat skala peneliti memberikan intruksi 

untuk subjek, peneliti tidak memberikan waktu dalam mengerjakan skala. 

Setelah selesai mengerjakan subjek diminta untuk mengangkat tangan 

dan pendamping akan mendatangi dan mengecek apakah seluruh nomor 

dalam sekala sudah terisi atau belum. 

Uji coba alat ukur dilakukan dengan tujuan melihat item – item dalam 

alat ukur sudah dipahami ataukah masih terdapat kekurangan yang perlu 

diperbaiki guna menunjang validitas dan reliabilitas skala yang 

disebarkan untuk penelitian. Untuk itu, setelah pelaksanaan uji coba alat 

ukur, peneliti melakukan pencatatan hasil, tabulasi data dan kemudian 

dilakukan perhitungan data. Berikut adalah hasil analasis validitas dan 

reliabilitas alat ukur : 

a. Validitas dan Reliabilitas skala intensi mencari bantuan 

pemilihan kelompok peminatan 

       Hasil hitung validitas pada skala Intensi mencari bantuan 

pemilihan kelompok peminatan diperoleh dari 30 item yang 

disusun terdapat 22 item valid dan 8 item yang gugur dengan taraf 
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signifikansi 5% (p= 0,1584) dengan koefisien bergerak dari  0.187 

sampai 0.620. untuk hasil selengkapnya dari skala Intensi mencari 

bantuan pemilihan kelompok peminatan dapat dilihat pada 

lampiran C, sedangkan sebaran item valid dan gugur dapat dilihat 

pada tabel 6: 

Tabel 6 

Sebaran  Item Valid Dan Gugur Skala Intensi Mencari Bantuan 

Pemilihan Kelompok Peminatan 

Aspek Favourable Unfavourable 
Item 

Valid 

Item 

Gugur 

Attitude toward 

the behavior 
1,7,13*,19,25 2*,8,14*,20*,26 

6 4 

Subjective Norm 3,9,15*, 21,27* 4*,10,16, 22,28 7 3 

Perceived 

Behavioral 

Control 

*5,11,17,23,29 6,12,18,24,30 

9 1 

Total item 11 11 22 8 

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

       Dengan koefisien reliabilitas alpha skala intensi mencari 

bantuan pemilihan kelompok peminatan adalah 0,795. Alat ukur 

intensi mencari bantuan pemilihan kelompok peminatan termasuk 

dalam golongan reliabel sehingga alat ukur tersebut dapat 

digunakan untuk penelitian ini. 

b. Validitas dan Reliabilitas skala stigma pada guru BK. 

       Hasil hitung validitas pada skala stigma pada guru BK 

diperoleh dari 30 item yang disusun terdapat 26 item valid dan 4 
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item yang gugur dengan taraf signifikansi 5% (p= 0,1584) dengan 

koefisien bergerak dari 0.169 sampai 0.696. untuk hasil 

selengkapnya dari skala stigma pada guru BK dapat dilihat pada 

lampiran C, sedangkan sebaran item valid dan gugur dapat dilihat 

pada tabel 7. 

Tabel 7 

Sebaran  Item Valid Dan Gugur Skala 

Stigma Pada  Guru BK 

Aspek Favourable Unfavourable 
Item  

Valid 

Item 

Gugur 

Stereotip 1,7,13,19,25 2,8,14,20,26* 9 1 

Prasangka 3,9,15,21,27 4,10*,16*,22,28 8 2 

Diskriminasi 5,11,17,23,29 6*,12,18,24,30 9 1 

Total item 15 11 26 4 

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

       Dengan koefisien reliabilitas alpha skala stigma pada guru 

BK adalah 0,886. Alat ukur stigma pada guru BK termasuk dalam 

golongan reliabel sehingga alat ukur tersebut dapat digunakan 

untuk penelitian ini 

       Setelah uji validitas dan reliabilitas pada uji coba alat ukur, 

maka diperoleh item yang valid dan item yang gugur, yang 

kemudian item valid digunakan sebagai alat ukur dalam skala 

penelitian. Sebelum melakukan penelitian peneliti melakukan 

penyusunan kembali sebaran nomor item yang valid pada skala 
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intensi mencari bantuan pemilihan kelompok peminatan dan skala 

stigma pada guru BK. 

       Sebaran nomor item baru yang digunakan pada saat penelitian 

untuk skala intensi mencari bantuan pemilihan kelompok 

peminatan sebagai berikut : 

Tabel 8 

Sebaran Nomor Item Baru Skala Intensi Mencari Bantuan 

Pemilihan Kelompok Peminatan 

Aspek Favourable Unfavourable 
Total 

Item 

Attitude toward the behavior 1,3,5,7 2, 4 6 

Subjective Norm 9,11,13 6,8,10,12 7 

Perceived Behavioral 

Control 
15,17,19,21 14,16,18,20,22 9 

Total 11 11 22 

       Sebaran nomor item baru yang digunakan pada saat penelitian 

untuk skala stigma pada guru BK sebagai berikut : 

Tabel 9 

Sebaran  Item Baru Skala Stigma Pada 

Guru BK 

Aspek Favourable Unfavourable 
Total 

Item 

Stereotip 1, 7, 13, 19, 24 2, 8, 14,20 9 

Prasangka 3, 9, 15,21, 25 4, 10, 16 8 

Diskriminasi 5, 11, 17, 23 , 26 6, 12, 18,22 9 

Total 15 11 26 
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C. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

       Pengumpulan data dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2017 pukul 

10.00 sampai 11.45 WIB. Subjek penelitian adalah sebanyak 64 siswa 

yaitu diambil dari 2 kelas. Proses pengambilan data hampir sama seperti 

uji coba, yaitu peneliti masuk ke kelas-kelas yang terpilih dari undian, 

pada penelitian peneliti dibantu oleh 2 orang teman yang akan menjadi 

pendamping yang bertugas membagikan skala kepada subjek, mengawasi 

subjek dalam pengerjaan sehingga meminimalkan kemungkinan subjek 

bertanya pada teman disebelahnya atau mencontek jawaban teman dan 

membantu mengecek jawaban apakah seluruh nomor sudah terisi semua 

atau belum dan terdapat guru yang turut mengawasi, setelah skala sudah 

dibagikan maka peneliti memberikan intruksi pada subjek, dan peneliti 

memberikan waktu 10 menit untuk mengerjakan.  

       Setelah selesai mengerjakan subjek diminta untuk mengangkat 

tangan ditempat duduknya, kemudian pendamping akan menghampiri 

subjek dan mengecek apakah seluruh nomor sudah terisi atau belum. Bila 

seluruh nomor sudah terisi semua, maka subjek akan diberikan ucapan 

terimakasih dan diperbolehkan melanjutkan kegiatan kembali. 

       Setelah dilakukan skoring terhadap skala, maka data secara 

keseluruhan ditabulasi dan tabel data dapat dilihat pada lampiran D. 

 




