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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Kancah atau tempat dalam penelitian ini adalah Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang, dan subjeknya adalah mahasiswa 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, dengan karakteristik 

beretnis Jawa atau merupakan keturunan etnis Jawa yang ditunjukkan 

dengan memiliki ayah dan ibu yang bersuku Jawa. 

Latar belakang mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang cukup beragam seperti dari berbagai latar etnis, agama, dan 

status sosial ekonomi. Latar belakang etnis mahaiswa yang cukup 

banyak adalah etnis Jawa dan Tionghoa. Interaksi mahasiswa dari 

berbagai etnis tersebut sering terjadi pada saat menjalani perkuliahan, 

seperti pada saat mendapatkan tugas kelompok dan dalam hubungan 

pertemanan sehari-hari. Hubungan pertemanan antara etnis Jawa dan 

Tionghoa juga ada yang cukup akrab dan ada pula yang tidak begitu 

akrab. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik 

hubungan antara konformitas dengan prasangka mahasiswa etnis Jawa 

terhadap etnis Tionghoa. Pertimbangan peneliti melakukan penelitian di 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sebagai berikut: 

1. Melalui pengalaman peneliti pada kehidupan sehari-hari selama 

menjalani perkuliahan, dan melalui komunikasi informal, diketahui 
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bahwa mahasiswa etnis Jawa cenderung memiliki prasangka 

terhadap temannya yang beretnis Tionghoa. 

2. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang memberi izin untuk 

diadakan penelitian ini di lingkungan kampusnya. 

3. Di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang belum pernah 

dilakukan penelitian serupa. 

 

B. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian diawali dengan melakukan penyusunan alat 

ukur atau skala, perizinan tempat penelitian serta uji validitas dan 

reliabilitas alat ukur yang digunakan dalam penelitian. 

1. Penyusunan Skala Penelitian 

Penyusunan skala penelitian ditentukan berdasarkan 

komponen atau aspek yang telah dikemukakan dalam teori. Di dalam 

penelitian ini digunakan dua skala, yaitu skala prasangka mahasiswa 

etnis Jawa terhadap etnis Tionghoa dan skala konformitas. Penyajian 

skala dalam bentuk tertutup yaitu subjek penelitian diwajibkan 

memilih satu Jawaban dari beberapa alternatif pilihan yang 

disediakan. Penyusunan dari masing-masing alat ukur dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Skala Prasangka Mahasiswa Etnis Jawa terhadap Etnis 

Tionghoa 

Skala prasangka mahasiswa etnis Jawa terhadap etnis 

Tionghoa disusun berdasarkan komponen prasangka yang terdiri 

dari komponen affect (perasaan), behavior tendency 
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(kecenderungan berperilaku), dan cognition (keyakinan). Jumlah 

item secara keseluruhan adalah 18 item yang terdiri dari 9 item 

favourable dan 9 item unfavourable. 

Sebaran item skala prasangka mahasiswa etnis Jawa 

terhadap etnis Tionghoa dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3 

Sebaran Nomor Item Skala Prasangka Mahasiswa Etnis Jawa 

terhadap Etnis Tionghoa 

Komponen Prasangka 

Mahasiswa Etnis Jawa 

terhadap Etnis Tionghoa 

Favourable Unfavourable Total 

Affect (perasaan) 1,7,13 2,8,14 6 

Behavior tendency 

(kecenderungan 

berperilaku) 

3,9,15 4,10,16 6 

Cognition (keyakinan) 5,11,17 6,12,18 6 

Total 9 9 18 

 

b. Skala Konformitas 

Skala konformitas disusun berdasarkan aspek konformitas 

yaitu aspek pengaruh sosial normatif dan aspek pengaruh sosial 

informasional. Jumlah item secara keseluruhan adalah 12 item 

yang terdiri dari 6 item favourable dan 6 item unfavourable. 

Sebaran item skala konformitas dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4 

Sebaran Nomor Item Skala Konformitas 

Aspek Konformitas Favourable Unfavourable Total 

Pengaruh sosial 

normatif 
1,5,9 2,6,10 6 

Pengaruh sosial 

informasional 
3,7,11 4,8,12 6 



 

 

36 
 

 

  

Total 6 6 12 

 

2. Tahap Perizinan Penelitian  

Sebelum memulai penelitian, terlebih dahulu peneliti 

mengajukan perizinan untuk penelitian pada pihak-pihak yang terkait 

secara tertulis. Adapun perijinan ini melalui tahap-tahap sebagai 

berikut: 

a. Meminta surat pengantar dari Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sebagai surat 

perizinan penelitian di Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. Surat pengantar tersebut bernomor 

1169/B.7.3/FP/XI/2017 tertanggal 3 November 2017, yang 

sekaligus digunakan sebagai surat permohonan izin untuk mulai 

mengadakan penelitian. 

b. Mengajukan surat pengantar tersebut kepada Wakil Rektor 

Bidang Akademik Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

c. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang mengeluarkan surat izin untuk 

mengadakan penelitian, yang bernomor 0273/B.7.3/Rek/XI/2017 

tertanggal 9 November 2017. 

 

3. Uji Coba Alat Ukur  

Sebelum penelitian dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan 

uji coba terhadap alat ukur, dengan tujuan untuk mengetahui 
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validitas dan reliabilitas skala yang digunakan sehingga hasil 

penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. 

Pelaksanaan uji coba alat ukur dilakukan dengan turun 

lapangan dari tanggal 9 dan 10 November 2017, kemudian 

dilanjutkan pada tanggal 13,14, dan 15 November 2017. Peneliti 

melakukan pengambilan data dengan membagikan skala kepada 38 

subjek. Pembagian skala dilakukan di dalam lingkungan kampus 

Universitas Katolik Soegijapranata, seperti di Gedung Yustinus, 

Albertus, Thomas Aquinas, Antonius, Hendricus Constan dan juga 

Sport Hall. Pelaksanaan pengumpulan data ini dimulai pada pukul 

09.00 WIB sampai dengan kurang lebih pukul 12.00 WIB. 

Pelaksanaan pengumpulan data ini dilakukan secara 

incidental sampling, yaitu dengan cara mendatangi subjek satu 

persatu di berbagai lokasi. Pada saat itu subjek yang dijumpai sedang 

berada di kampus dengan keadaan sedang duduk, bermain laptop 

atau telepon seluler, berkumpul dan mengobrol bersama teman-

teman, serta ada pula subjek yang berada di kantin. 

Setelah pelaksanaan uji coba alat ukur, peneliti melakukan 

skoring dan membuat tabulasi data hasil skala uji coba untuk kemudian 

dilakukan perhitungan data. Hasil analisis validitas dan reliabilitas alat 

ukur sebagai berikut: 

a. Uji Coba Skala Prasangka Mahasiswa Etnis Jawa terhadap 

Etnis Tionghoa 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas terhadap skala 

prasangka mahasiswa etnis Jawa terhadap etnis Tionghoa 
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diperoleh hasil bahwa dari 18 item terdapat 14 item valid dan 4 

item yang gugur dengan taraf signifikansi 5% dengan koefisien 

yang berkisar antara 0,304-0,619. Hasil selengkapnya dari skala 

prasangka mahasiswa etnis Jawa terhadap etnis Tionghoa dapat 

dilihat pada lampiran B-1, sedangkan sebaran item yang valid 

dan gugur dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Prasangka Mahasiswa 

Etnis Jawa terhadap Etnis Tionghoa 

Komponen 

Prasangka 

Mahasiswa Etnis 

Jawa terhadap Etnis 

Tionghoa 

Favourable Unfavourable 

Total 

Item 

Valid 

Affect (perasaan) 1*,7,13 2*,8,14 4 

Behavior tendency 

(kecenderungan 

berperilaku) 

3,9,15 4,10,16 6 

Cognition 

(keyakinan) 
5,11,17* 6,12,18* 4 

Total Item Valid 7 7 14 

Keterangan: Nomor item dengan tanda (*) adalah item yang 

gugur 

 

Koefisien reliabilitas alpha skala prasangka mahasiswa 

etnis Jawa terhadap etnis Tionghoa adalah sebesar 0,811. Alat 

ukur ini tergolong reliabel sehingga dapat digunakan dalam 

penelitian ini. Hasil perhitungan reliabilitas skala prasangka 

mahasiswa etnis Jawa terhadap etnis Tionghoa pada penelitian ini 

dapat dilihat pada lampiran B-1. 
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b. Uji Coba Skala Konformitas 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas terhadap skala 

konformitas diperoleh hasil bahwa dari 12 item terdapat 9 item 

valid dan 3 item yang gugur dengan taraf signifikansi 5% dengan 

koefisien yang berkisar antara 0,319-0,630. Hasil selengkapnya 

dari skala konformitas dapat dilihat pada lampiran B-2, 

sedangkan sebaran item yang valid dan gugur dapat dilihat pada 

tabel 6. 

Tabel 6 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Konformitas 

Aspek Konformitas Favourable Unfavourable 

Total 

Item 

Valid 

Pengaruh sosial 

normative 
1,5,9 2,6*,10* 4 

Pengaruh sosial 

informasional 
3,7,11 4*,8,12 5 

Total Item Valid 6 3 9 

Keterangan: Nomor item dengan tanda (*) adalah item yang 

gugur 

 

Koefisien reliabilitas alpha skala konformitas adalah 

sebesar 0,767. Alat ukur ini tergolong reliabel sehingga dapat 

digunakan dalam penelitian ini. Hasil perhitungan reliabilitas 

skala konformitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran B-2. 

Setelah dilakukan uji coba alat ukur diperoleh item yang valid dan 

gugur, kemudian item yang valid digunakan sebagai alat ukur dalam 

penelitian. Sebelum dilakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan 

penyusunan kembali sebaran nomor item yang valid pada skala 
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prasangka mahasiswa etnis Jawa terhadap etnis Tionghoa dan skala 

konformitas. 

Sebaran nomer item yang baru pada skala prasangka mahasiswa 

etnis Jawa terhadap etnis Tionghoa dapat dilihat pada tabel 7. 

Tabel 7 

Sebaran Nomor Item Baru Skala Prasangka Mahasiswa Etnis 

Jawa terhadap Etnis Tionghoa 

Komponen Prasangka 

Mahasiswa Etnis Jawa 

terhadap Etnis 

Tionghoa 

Favourable Unfavourable 

Total 

Item 

Valid 

Affect (perasaan) 7(1),13(7) 8(2),14(8) 4 

Behavior tendency 

(kecenderungan 

berperilaku) 

3,9,15(13) 4,10,16(14) 6 

Cognition (keyakinan) 5,11 6,12 4 

Total Item Valid 7 7 14 

Keterangan: Nomor item dengan tanda ( ) adalah nomor item yang 

baru 

 

Sebaran nomer item yang baru pada skala konformitas dapat 

dilihat pada tabel 8. 

Tabel 8 

Sebaran Nomor Item Baru Skala Konformitas 

Aspek Konformitas Favourable Unfavourable 

Total 

Item 

Valid 

Pengaruh sosial 

normatif 
1,5,9(8) 2 4 

Pengaruh sosial 

informasional 
3,7,11(9) 8(4),12(6) 5 

Total Item Valid 6 3 9 

Keterangan: Nomor item dengan tanda ( ) adalah nomor item yang 

baru 
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C. Pelaksanaan Pengumpulan Data Penelitian 

Pelaksanaan pengumpulan data penelitian dilakukan dengan 

turun lapangan dari tanggal 22, 23, dan 24 November 2017, kemudian 

dilanjutkan pada tanggal 27, 28, 29, dan 30 November 2017, Peneliti 

melakukan pengambilan data dengan membagikan skala kepada 64 

subjek di berbagai lokasi di lingkungan Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang, sepeerti di Gedung Yustinus, Albertus, 

Thomas Aquinas, Antonius, Hendricus Constant dan juga Sport Hall. 

Pelaksanaan pengumpulan data ini dimulai pada pukul 09.00 WIB 

sampai dengan kurang lebih pukul 14.00 WIB. 

Pelaksanaan pengumpulan data ini dilakukan secara incidental 

sampling, yaitu dengan cara mendatangi subjek satu persatu di berbagai 

lokasi. Pada saat itu subjek yang dijumpai sedang berada di kampus 

dengan keadaan sedang duduk, bermain laptop atau telepon seluler, 

berkumpul dan mengobrol bersama teman-teman, serta ada pula subjek 

yang berada di kantin. 

 

 

 

 

 

 

 


