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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Kancah atau tempat penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu 

sebelum melakukan pengambilan data penelitian. Kancah atau tempat 

penelitian ini adalah Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

Subjek yang dilibatkan adalah mahasiswa yang telah menyusun skripsi 

lebih dari dua semester akan tetapi belum juga menyelesaikannya. 

Persyaratan akademis dalam pengambilan skripsi antara lain 

mahasiswa aktif (tidak sedang cuti), memenuhi jumlah SKS yang 

ditetapkan, IPK minimal 2,00 (tidak ada nilai E). Mahasiswa yang telah 

lulus mata kuliah Bimbingan Menulis Skripsi (BMS) dan proposal 

skripsi telah disetujui. Diharapkan mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang tidak melakukan plagiasi dalam bentuk 

apapun, dan juga harus memperhatikan tahapan-tahapan atas prosedur 

yang telah ditentukan. Di sisi lain, sebagaimana mestinya mahasiswa 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang wajib mengikuti setiap 

arahan yang telah diberikan oleh para pembimbingnya. 

Berikut beberapa titik yang penting dalam kriteria penilaian 

sebagai berikut, landasan penarikan hipotesis, pemilihan metode-metode 

yang digunakan dalam penelitian dan pembahasan hasil penelitian. 

Diusulkan pada pendahuluan skripsi juga ditulis perbedaan-perbedaan 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya (Bila ada penelitian lain yang 

serupa). Penggunaan Bahasa Indonesia tertulis yang baku dan benar, 

seperti penyusunan kalimat, alinea, dan lain-lain. 
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Berikut di bawah ini akan disajikan tabel jumlah mahasiswa aktif 

angkatan 2010, 2011, dan 2012 Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. 

Tabel 3. Jumlah Mahasiswa Aktif Angkatan 2010, 2011, dan 

2012 Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

Jurusan 
Jumlah/ Angkatan 

Total Subjek 
2010 2011 2012 

Teknik informatika 6 1 16 23 - 

Arsitektur 5 4 25 34 3 

Teknik sipil 3 - 12 15 - 

Desain komunikasi 

visual 
3 10 26 39 

- 

Hukum 4 13 14 31 8 

Manajemen 9 41 89 139 15 

Psikologi 15 24 91 130 11 

Teknik elektro 2 3 2 7 - 

Akuntansi 32 33 73 138 3 

Akuntansi sore 3 5 16 24 - 

Teknologi pangan 2 8 18 28 4 

Sastra inggris 4 7 27 38 2 

Total 88 149 409 646 46 

 

Berdasarkan orientasi kancah penelitian di atas, maka menjadi 

pertimbangan untuk dilakukan penelitian mengenai hubungan antara 

self-efficacy dengan stres mahasiswa dalam menyusun skripsi. 

Pertimbangan lainnya adalah: 

1. Melalui observasi dan wawancara pada bulan September-Oktober 

2016, diketahui bahwa permasalahan stres dan kesulitan dalam 
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menyusun skripsi dialami oleh mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. 

2. Di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang belum pernah 

dilakukan penelitian dengan judul “Stres Mahasiswa dalam 

Menyusun Skripsi Ditinjau dari Self-efficacy”. 

3. Peneliti mendapatkan izin penelitian dari Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. 

 

B. Persiapan Penelitian 

Sebelum mengambil data penelitian di lapangan, ada beberapa 

hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu menyusun alat ukur, 

mengurus perizinan penelitian, serta melakukan uji validitas dan 

reliabilitas alat ukur penelitian. Uraian masing-masing persiapan akan 

dijelaskan di bawah ini: 

1. Penyusunan Skala Penelitian 

Penyusunan skala penelitian dibuat berdasarkan pada teori 

gejala dan dimensi dari variabel stres dan self-efficacy. Pada 

penelitian ini menggunakan dua skala, yaitu skala stres mahasiswa 

dalam menyusun skripsi dan skala self-efficacy. Penyajian skala 

dalam bentuk tertutup yaitu subjek penelitian diwajibkan memilih 

satu jawaban dari beberapa alternatif pilihan yang disediakan. Di 

bawah ini akan dijelaskan penyusunan dari masing-masing alat ukur: 

a. Skala Stres Mahasiswa dalam Menyusun Skripsi 

Skala stres mahasiswa dalam menyusun skripsi terdiri dari 

gejala-gejala stres yang meliputi gejala fisiologis (fisik atau 

badan), gejala psikologis (emosional dan intelektual), dan gejala 

sosial (interpersonal). Jumlah item secara keseluruhan adalah 18 

item yang terdiri dari 9 item favourable dan 9 item unfavourable. 
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Sebaran item skala stres mahasiswa dalam menyusun skripsi 

dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4. Sebaran Nomor Item Skala Stres Mahasiswa dalam 

Menyusun Skripsi 

Gejala Stres Mahasiswa 

dalam Menyusun 

Skripsi 

Favourable Unfavourable Total 

Fisiologis (fisik atau 

badan) 
1,7,13 2,8,14 6 

Psikologis (emosional 

dan intelektual) 
3,9,15 4,10,16 6 

Sosial (interpersonal) 5,11,17 6,12,18 6 

Total 9 9 18 

 

b. Skala Self-efficacy 

Skala self-efficacy pada penelitian ini diungkap melalui 

dimensi self-efficacy yang terdiri dari dimensi tingkat (level), 

generalisasi (generality), dan dimensi kekuatan (strenght). 

Jumlah item secara keseluruhan adalah 18 item yang terdiri dari 

9 item favourable dan 9 item unfavourable. Sebaran item skala 

self-efficacy dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Sebaran Nomor Item Skala Self-efficacy 

Dimensi Self-efficacy Favourable Unfavourable Total 

Tingkat (level) 1,7,13 2,8,14 6 

Generalisasi (generality) 3,9,15 4,10,16 6 

Kekuatan (strenght) 5,11,17 6,12,18 6 

Total 9 9 18 
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2. Tahap Perizinan Penelitian 

Perizinan untuk mengambil data penelitian di lapangan segera 

diurus secara tertulis pada pihak-pihak terkait melalui beberapa 

tahap, yaitu: 

a. Meminta surat permohonan perizinan dari Dekan Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sebagai 

surat permohonan perizinan penelitian di Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. Nomor surat permohonan perizinan 

penelitian tersebut adalah 3504/B.7.3/FP/VI/2017 tertanggal 07 

Juni 2017. 

b. Mengajukan surat permohonan perizinan tersebut kepada Wakil 

Rektor I Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

c. Wakil Rektor I Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

memberikan izin untuk mengadakan penelitian, dengan 

mengeluarkan surat izin yang bernomor 1170/B.7.3/Rek/VI/2017 

tertanggal 19 Juni 2017. 

 

C. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Pelaksanaan pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan satu 

kali turun lapangan. Data yang didapat akan diolah untuk uji validitas 

dan reliabilitas, hasilnya akan diperoleh data gugur dan valid. Data yang 

valid tersebut akan dilanjutkan untuk uji normalitas, reliabilitas, dan uji 

hipotesis. Model seperti ini sering dikenal dengan istilah try out 

terpakai. 

Pelaksanaan pengumpulan data penelitian dilakukan pada hari 

Selasa tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan hari Senin tanggal 3 Juli 

2017. Pengumpulan data penelitian dilakukan terhadap 46 subjek (27 

laki-laki, 19 perempuan). Penyebaran skala pertama kali dilakukan pada 
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hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 saat pagi hari dimulai dari mahasiswa 

yang sedang berada di luar kelas menunggu dosen, menunggu di depan 

ruang dosen gedung Justinus tempat mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Bisnis. Lalu peneliti dengan dua teman berpindah tempat untuk 

melanjutkan menyebar skala di kantin gedung Thomas Aquinas.  

Pengambilan data kedua dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 

Juni 2017. Pagi hari peneliti memulai penyebaran skala dilakukan di 

gedung Justinus tempat mahasiswa Fakultas Manajeman. Sore harinya 

peneliti menyebar skala di area gedung Mikael tempat mahasiswa 

Jurusan Ilmu Komunikasi. 

Pengambilan data ketiga dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 

Juni 2017. Siang hari dimulai dari mahasiswa yang keluar dari ruangan 

skripsi gedung Thomas Aquinas lantai 3. 

Pengambilan data keempat dilakukan pada pagi hari Senin 

tanggal 26 Juni 2017 di taman gedung Mikael, peneliti dan subjek 

mahasiswa fakultas hukum berjanjian untuk bertemu dan mengisi 

kuesioner, dilanjutkan siang harinya berjanjian di gedung Antonius 

jurusan psikologi. 

Pada tanggal 28 Juni bertepatan pada hari Rabu pada pagi hari 

melakukan penyebaran di gedung Albertus jurusan Teknologi pangan. 

Dan hari Senin tanggal 3 Juli 2017 pada pagi hari hingga sore hari, 

melakukan penyebaran digedung Thomas Aquinas lantai 3. 

Dalam proses pengisian skala, mayoritas subyek mengisi skala 

dalam waktu 7 menit. Semua pernyataan yang ada dalam skala di jawab 

oleh subjek. 

Setelah pelaksanaan pengumpulan data penelitian, peneliti 

melakukan skoring dan membuat tabulasi data yang kemudian akan 

dilakukan penghitungan. Penghitungan validitas menggunakan alat 
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bantu komputer dengan program Statistical Packages for Social 

Sciences (SPSS) Release 16.0. Penghitungan validitas soal pada skala 

stres mahasiswa dalam menyusun skripsi dan self-efficacy menggunakan 

teknik korelasi product moment, yang selanjutnya dikoreksi dengan 

korelasi part whole. Penghitungan reliabilitasnya menggunakan teknik 

Alpha Cronbach. Hasil analisis validitas dan reliabilitas alat ukur yang 

dibuat sebagai berikut: 

1. Validitas dan Reliabilitas Skala Stres Mahasiswa dalam 

Menyusun Skripsi 

Berdasarkan hasil penghitungan validitas terhadap skala stres 

mahasiswa dalam menyusun skripsi diperoleh hasil bahwa dari 18 item 

terdapat 14 item valid dan 4 item yang gugur dengan taraf signifikansi 

5%, dengan koefisien yang berkisar antara 0,314-0,626. Hasil 

selengkapnya dari skala stres mahasiswa dalam menyusun skripsi dapat 

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

dapat dilihat pada tabel 6. 

 

Tabel 6. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Stres Mahasiswa 

dalam Menyusun Skripsi 

Gejala Stres Mahasiswa 

dalam Menyusun 

Skripsi 

Favourable Unfavourable 

Total 

Item 

Valid 

Fisiologis (fisik atau 

badan) 
1,7,13 2*,8,14* 4 

Psikologis (emosional 

dan intelektual) 
3*,9,15 4,10,16 5 

Sosial (interpersonal) 5,11,17 6,12*,18 5 

Total Item Valid 8 6 14 
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Keterangan: nomor item dengan (*) adalah item yang gugur 

Koefisien reliabilitas alpha skala stres mahasiswa dalam 

menyusun skripsi adalah sebesar 0,816. Alat ukur ini tergolong reliabel 

sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini. Hasil penghitungan 

reliabilitas skala stres mahasiswa dalam menyusun skripsi selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran C-1. 

 

2. Validitas dan Reliabilitas Skala Self-efficacy 

Berdasarkan hasil penghitungan validitas terhadap skala self-

efficacy diperoleh hasil bahwa dari 18 item terdapat 15 item valid dan 3 

item yang gugur dengan taraf signifikansi 5%, dengan koefisien yang 

berkisar antara 0,358-0,623. Hasil selengkapnya dari skala self-efficacy 

dapat dilihat pada lampiran C-2, sedangkan sebaran item yang valid dan 

gugur dapat dilihat pada tabel 7. 

Tabel 7. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Self-efficacy 

Dimensi Self-efficacy Favourable Unfavourable 

Total 

Item 

Valid 

Tingkat (level) 1,7,13 2,8,14 6 

Generalisasi (generality) 3,9,15* 4,10,16* 4 

Kekuatan (strenght) 5,11,17 6*,12,18 5 

Total Item Valid 8 7 15 

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

 

Koefisien reliabilitas alpha skala self-efficacy adalah sebesar 

0,837. Alat ukur ini tergolong reliabel sehingga dapat digunakan dalam 
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penelitian ini. Hasil penghitungan reliabilitas skala self-efficacy 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C-2.


