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BAB IV  

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Komunitas Gonesa berdiri sejak bulan Januari 2018 di sebuah 

gang kecil di jalan Tirtoyoso kota Semarang. Komunitas Gonesa 

tersebut dimulai adanya group, melalui salah satu media sosial yaitu 

whatsapp dimana anggota groupnya terdiri dari pengendara ojek online 

atau Gojek. Tujuan komunitas Gonesa adalah mempererat persaudaraan 

antar anggota sekaligus menjadi tempat bertukar informasi.  

Di komunitas Gonesa ini, para anggota yang bergabung 

didalamnya diharapkan bisa membuka diri untuk menjalin sebuah 

komunitas kerja sekaligus menambah saudara. Hampir setiap anggota 

Gonesa berkumpul di sebuah warung milik seorang warga di jalan 

Tirtoyoso ini untuk sekedar mengobrol atau bertukar informasi sambil 

menikmati menu warung yang disajikan di dalamnya.  

Komunitas Gonesa terdiri dari 70 pria dan 15 wanita yang 

berusia rata-rata 20 tahun hingga 40 tahun. Data anggota Gonesa 

menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan mereka adalah SLTA sampai 

Strata 1. Adapun mereka yang bekerja sebagai ojek online semata-mata 

bukan sebagai pekerjaan tetap mereka melainkan pekerjaan sampingan. 

Selain bekerja sebagai gojek online mereka berstatus karyawan swasta 

ataupun mahasiswa aktif.  

Komunitas Gonesa dipilih sebagai subjek penelitian tentang 

hubungan kedisiplinan pengedara sepeda motor dan motivasi 

keselamatan diri berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut. 

1. Peneliti bertemu secara langsung dengan anggota Gonesa 

sehingga memudahkan untuk pengambilan data.  
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2. Sebelumnya belum pernah diadakan penelitian di Gonesa 

mengenai pemahaman motivasi keselamatan diri dengan 

kedisiplinan pengendara sepeda motor 

3. Anggota Gonesa berpendapat bahwa penelitian ini baik dan 

mendukung pemahaman kedisiplinan dan keselamatan diri saat 

mengemudi sepeda motor.  

4. Bersedianya anggota Gonesa untuk menjadi subjek penelitian.  

B. Persiapan Penelitian 

1. Penyusunan Alat Ukur  

Penyusunan alat ukur penelitian ini dimulai dari menentukan 

aspek -aspek yang terdiri dari setiap variabel digunakan untuk 

menyusun skala psikologi, yang sesuai dengan teori yang telah ada. 

Pada penelitian ini, menggunakan dua alat ukur yaitu skala 

motivasi keselamatan diri dan skala kedisiplinan pengendara sepeda 

motor. 

a. Skala Motivasi Keselamatan Diri 

Motivasi keselamatan diri disusun berdasarkan aspek-

aspek yang dikemukakan oleh Ikhsan  (dalam Sari, 2015) 

yaitu sebagai berikut: berupaya mengambil tindakan 

perlindungan, menyenangi pola keteraturan, membuat sebuah 

hasil dari kombinasi ide atau gambaran, memiliki kepercayaan 

diri, memiliki daya tahan terhadap tekanan, dan bertanggung 

jawab.  

Sebaran item skala motivasi keselamatan diri terdiri 

dari 36 item sebagai berikut. 
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Tabel 4 Sebaran Item Skala Motivasi Keselamatan diri 

Aspek  Motivasi Keselamatan Diri Total 

Favorable Item Unfavorable Item 

Berupaya 

mengambil 

tindakan 

perlindungan  

1,7,13 19,25,31 6 

Menyenangi 

pola keteraturan 

2,8,14 20,26,32 6 

Membuat 

sebuah hasil 

kombinasi ide 

atau gambaran  

3,9,15 21,27,33 6 

Memiliki 

kepercayaan diri  

4,10,16 22,28,34 6 

Memiliki daya 

tahan terhadap 

tekanan 

5,11,17 23,29,35 6 

Bertanggung 

jawab 

6,12,18 24,30,36 6 

Jumlah 18 18 36 

 

b. Skala Kedisiplinan Berlalu Lintas  

Skala Kedisiplinan Berlalu Lintas disusun berdasarkan aspek-

aspek yang dikemukakan oleh Fatnanta (dalam Sarry & Widodo, 

2014) sebagai berikut: pemahaman tentang peraturan lalu lintas, 

tanggung jawab atas keselamatan diri dan orang lain, kehati-

hatian, kesiapan diri dan kondisi kendaraan.  

Sebaran item skala kedisiplinan pengendara sepeda motor 

terdiri dari 36 item sebagai berikut. 
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Tabel 5 Sebaran Item Skala Kedisiplinan Berlalu Lintas  

Aspek Kedisiplinan berlalu lintas Total 

Favorable Item Unfavorable Item 

Pemahaman 

tentang peraturan 

lalu lintas 

1,6,11 16,21,26 6 

Tanggung jawab 

atas keselamatan 

diri dan orang lain 

2,7,12 17,22,27 6 

Kehati – hatian 3,8,13 18,23,28 6 

Kesiapan diri 4,9,14 19,24,29 6 

Kondisi 

kendaraan 

5,10,15 20,25,30 6 

Jumlah 15 15 30 

 

2. Permohonan Ijin Penelitian  

Persiapan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian 

adalah meminta surat ijin penelitian dari Fakultas Psikologi Unika 

dengan nomor 2067/B.7.3/FP/III/2018 yang ditujukan kepada ketua 

komunitas Gonesa untuk memudahkan peneliti melakukan 

penelitian.  

C. Pelaksanaan Penelitian 

Pada Try Out peneliti melakukan pengambilan data di jemaat 

Gereja Bala Keselamatan Bekasi. Penyebaran skala dilakukan pada 

tanggal 20 Maret 2018. penyebaran skala tersebut setelah selesai ibadah. 

Peneliti mengumpulkan subjek sebanyak 50. Lalu menjelaskan subjek 

tentang skripsi dan tata cara pengisiannya.  
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Peneliti menyebarkan skala dengan menggunakan google form yang 

telah dibuat sebelumnya. Setelah selesai subjek memberikan uncapan 

terima kasih dan memberikan souvenir.  

Pada pelaksanaan penelitian, peneliti menyebarkan kembali 

kuesioner ke komunitas Gojek Indonesia Semarang. Penyebaran skala 

dilakukan pada tanggal 27 Maret 2018. penyebaran skala tersebut 

dengan mengumpulkan subjek di tempat base camp pada waktu sore 

hari. Penyebaran skala dilakukan pada sore hari dikarekan beberapa 

subjek pulang kerja. Peneliti mengumpulkan subjek sebanyak 50. Lalu 

menjelaskan subjek tentang skripsi dan tata cara pengisiannya. Peneliti 

menyebarkan skala dengan menggunakan google form yang telah dibuat 

sebelumnya. Setelah selesai subjek memberikan uncapan terima kasih 

dan memberikan souvenir.  

D.  Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas dan Reliabilitas Skala Motivasi Keselamatan Diri 

Hasil dari uji validitas dan reabilitas yang dilakukan di Gereja 

Bala Keselamatan, dengan skala motivasi keselamatan diri yang 

terdiri 36 item. 32 item valid, koefisien validitasnya 0,2787, dan 4 

item tidak valid. Indeks koefisien validitas 0,288 sampai dengan 

0,733. Reliabilitas cronbach’s alpha 0,921 yang berarti skala 

motivasi motivasi keselamatan diri memiliki reliabilitas yang baik. 

Sebaran item valid dan gugur dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut. 
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Tabel 6  

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Motivasi Keselamatan Diri 

Aspek  Motivasi Keselamatan Diri Total 

Favorable Item Unfavorable Item 

Berupaya 

mengambil tindakan 

perlindungan  

1,7,13 19*,25,31 6 

Menyenangi pola 

keteraturan 

2,8,14 20,26,32 6 

Membuat sebuah 

hasil kombinasi ide 

atau gambaran  

3,9,15 21,27,33 6 

Memiliki 

kepercayaan diri  

4,10,16 22,28,34 6 

Memiliki daya tahan 

terhadap tekanan 

5,11,17* 23,29,35 6 

Bertanggung jawab 6,12,18* 24,30*,36 6 

Jumlah 18 18 36 

Keterangan : Nomor dengan tanda (*) merupakan item yang gugur 

 

2. Validitas dan Reliabilitas Skala Kedisiplinan Pengendara 

Sepeda Motor 

Hasil dari uji validitas dan reabilitas yang dilakukan di Gereja Bala 

Keselamatan, dengan skala kedisiplinan pengendara sepeda motor yang 

terdiri 30 item. Tabel item yang valid sebanyak 23 item, koefisien 

validitasnya 0,2787, dan 7 item tidak valid. Indeks koefisien validitas 

0,339 sampai dengan 0,611. Reliabilitas cronbach’s alpha 0.877 yang 

berarti skala kedisiplinan pengendara sepeda motor memiliki reliabilitas 
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yang baik. Sebaran item valid dan gugur dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut. 

 Tabel 7 

 Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Kedisiplinan Pengendara Sepeda   

 Motor 

Aspek Kedisiplinan berlalu lintas Total 

Favorable Item Unfavorable Item 

Pemahaman tentang 

peraturan lalu lintas 

1,6,11 16*,21*,26 6 

Tanggung jawab atas 

keselamatan diri dan 

orang lain 

2,7,12 17,22,27 6 

Kehati – hatian 3,8,13* 18,23*,28* 6 

Kesiapan diri 4,9,14* 19,24,29 6 

Kondisi kendaraan 5,10,15 20,25,30* 6 

Jumlah 15 15 30 

Keterangan : Nomor dengan tanda (*) merupakan item yang gugur 

 

 

 

 

 


