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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelian ini dilakukan di dua Sekolah Menengah Atas (SMA) 

dan satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Magelang. Sekolah 

tersebut antara lain SMA Katolik Pendowo yang bertempat di Jalan 

Perintis Kemerdekaan No. 92, Kramat Magelang, memiliki jumlah 

siswa keseluruhan 240 siswa, 115 siswa perempuan dan 125 siswa 

laki-laki. Jumlah siswa Papua di sekolah tersebut adalah 83 siswa, 

dengan 44 siswa perempuan dan 39 siswa laki-laki. SMA Kristen 

Indonesia yang bertempat di Jalan Beringin 7 No. 1, Tidar Selatan, 

Magelang, memiliki jumlah siswa keseluruhan 215 siswa, 112 siswa 

perempuan dan 103 siswa laki-laki. Jumlah siswa Papua di sekolah 

tersebut adalah 16 siswa, dengan 9 siswa perempuan dan 7 siswa 

laki-laki. SMK Bhakti Medika Wiyata yang bertempat di Jalan 

Veteran No. 8 Magelang, memiliki jumlah siswa keseluruhan 170 

siswa. Jumlah siswa Papua di sekolah tersebut adalah 7 siswa, dengan 

4 siswa perempuan dan 3 siswa laki-laki. Total jumlah siswa 

keseluruhan adalah 625 siswa dengan 106 siswa Papua. 

Ketiga sekolah tersebut merupakan sekolah yang menyediakan 

asrama bagi siswa-siswanya, khususnya siswa dengan program 

beasiswa pendidikan dari Papua, baik beasiswa dari program
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pemerintah maupun swasta. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa 

Papua yang berada di kelas XI sebanyak 40 siswa dan kelas XII 

sebanyak 46 siswa. Rata-rata usia siswa adalah 17-18 tahun. 

Alasan peneliti memilih siswa SMA sebagai subyek adalah 

karena siswa tersebut masih tergolong dalam usia remaja yang masih 

dalam tahap melakukan penyesuaian dalam berbagai hal yang salah 

satunya adalah mengembangkan moralitas dan nilai-nilai yang sesuai 

dengan lingkungan dan kebudayaan serta memecahkan problem-

problem nyata dalam pengalaman sendiri dan dalam kaitannya 

dengan lingkungan. Penelitian ini dilakukan di Magelang dengan 

alasan lokasi yang dekat dengan rumah tinggal peneliti sehingga 

dapat menghemat waktu dan biaya. 

B. Persiapan Pengumpulan Data 

1. Penyusunan Alat Ukur 

Penyusunan variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan alat ukur berupa skala yang ditentukan berdasarkan 

aspek-aspek variable yang telah ditentukan dalam teori. Penelitian 

ini menggunakan dua macam skala yaitu skala penyesuaian sosial 

dan skala gegar budaya. Penyusunan alat ukur yang digunakan 

dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:  
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a. Skala Penyesuaian Sosial 

Skala pertama yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala penyesuaian sosial digunakan untuk mengukur 

penyesuaian sosial siswa Papua di Magelang yang disusun 

berdasarkan aspek-aspeknya, yaitu persepsi terhadap realitas, 

kemampuan mengatasi stress dan kecemasan, gambaran diri 

yang positif, kemampuan mengekspresikan emosi dengan 

baik, dan hubungan interpersonal yang baik.  

Jumlah item secara keseluruhan pada skala 

penyesuaian sosial adalah 30 item yang terdiri dari 15 item 

favorable dan 15 item unfavorable. Setiap item memiliki 

alternatif jawaban dengan nilai mulai dari satu sampai 

dengan empat. Pernyataan favorable diberi skor 4 untuk 

jawaban Sangat Sering (SS), skor 3 untuk jawaban Sering 

(S), skor 2 untuk jawaban Kadang-Kadang (KK), skor 1 

untuk jawaban Tidak Pernah (TP), sedangkan untuk 

pernyataan unfavorable diberi skor 4 untuk jawaban Tidak 

Pernah (TP), skor 3 untuk jawaban Kadang-Kadang (KK), 

skor 2 untuk jawaban Sering (S), skor 1 untuk jawaban 

Sangat Sering (SS). 

Sebaran nomor item dan jumlah item untuk tiap-tiap 

aspek dapat dilihat pada tabel 3 
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Tabel 3 

Penyebaran Nomor Item Skala Penyesuaian Sosial 

Aspek-aspek 

Penyesuaian Sosial 

Penyebaran Pernyataan Total 

 Favourable Unfavourable  

Persepsi terhadap 

Realitas 

Kemampuan 

Mengatasi Stres dan 

Kecemasan 

Gambaran Individu 

yang Positif 

Kemampuan 

Mengekspresikan 

Emosi dengan Baik 

Hubungan 

Interpersonal yang 

Baik 

1,11,21 

 

3,13,23 

 

 

5,15,25 

 

7,17,27 

 

 

9,19,29 

2,12,22 

 

4,14,24 

 

 

6,16,26 

 

8,18,28 

 

 

10,20,30 

6 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

 

6 

Total 15 15 30 

 

b. Skala Gegar Budaya 

Skala kedua adalah skala gegar budaya digunakan untuk 

mengukur gegar budaya disusun berdasarkan aspek-aspek stress 

reaction, cognitive fatigue, role shock, personal shock. Jumlah 

item secara keseluruhan pada skala gegar budaya adalah 24 

item yang terdiri dari 12 item favorable dan 12 item 

unfavorable. Setiap item memiliki alternatif jawaban dengan 

nilai mulai dari satu sampai dengan empat.U 

Pernyataan favorable diberi skor 4 untuk jawaban Sangat 

Sering (SS), skor 3 untuk jawaban Sering (S), skor 2 untuk 
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jawaban Kadang-Kadang (KK), skor 1 untuk jawaban Tidak 

Pernah (TP), sedangkan untuk pernyataan unfavorable diberi 

skor 4 untuk jawaban Tidak Pernah (TP), skor 3 untuk jawaban 

Kadang-Kadang (KK), skor 2 untuk jawaban Sering (S), skor 1 

untuk jawaban Sangat Sering (SS). 

Sebaran nomor item dan jumlah item untuk tiap-tiap 

aspek dapat dilihat pada tabel 4 

Tabel 4 

Penyebaran Nomor Item Skala Gegar Budaya 

Aspek-aspek 

Gegar Budaya 

Penyebaran Pernyataan Total 

 Favourable Unfavourable  

Stress Reaction 

Cognitive Fatigue 

Role Shock 

Personal Shock 

1,9,17 

3,11,19 

5,13,21 

7,15,23 

2,10,18 

4,12,20 

6,14,22 

8,16,24 

6 

6 

6 

6 

Total 12 12 24 

 

2. Permohonan Ijin Penelitian 

Setelah alat ukur penelitian disetujui oleh dosen 

pembimbing, langkah selanjutnya peneliri melakukan pengambilan 

data uji coba penelitian. Prosedur penelitian diawali dengan 

mengurus perijinan untuk pengumpulan data. Sebelum memulai 

penelitian, peneliti terlebih dahulu mengajukan perijinan untuk 

penelitian pada pihak-pihak terkait secara tertulis. Adapun 

perijinan ini melalui tahap-tahap sebagai berikut: 
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a.  Meminta surat pengantar dari Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata dengan nomor 

1747/B.7.3/FP/II/2018, 1748/B.7.3/FP/II/2018, 

1749/B.7.3/FP/II/2018 tertanggal 09 Februari 2018. 

b.  Mengajukan surat pengantar tersebut  kepada kepala SMK 

Bhakti Medika Wiyata, SMA Kristen Indonesia, SMA Katolik 

Pendowo Magelang. 

c. Kepala SMA tersebut memberi ijin penelitian, sehingga 

peneliti dapat melakukan penelitian di ketiga sekolah tersebut. 

Setelah penelitian selesai dilaksanakan peneliti di berikan surat 

keterangan dari kepala SMA Katolik Pendowo dengan nomor 

161/SMAK.Pend/III/2018, SMA Kristen Indonesia dengan 

nomor 059/SMA KI/III/2018, dan SMK Bhakti Medika 

Wiyata dengan nomor 781/U/SMK-BMW/III/2018, bahwa 

peneliti telah melakukan penelitian disekolah tesebut..  

C. Pelaksanaan Uji Coba Alat Ukur 

Sebelum melakukan penelitian yang sesungguhnya peneliti 

terlebih dahulu mengadakan uji coba terhadap skala yang telah 

disuusn. Uji coba skala dilakukan supaya skala yang peneliti gunakan 

sebagai alat ukur dalam penelitian ini valid dan reliabel. Data item 

yang valid selanjutnya akan peneliti gunakan untuk penelitian yang 

sesungguhnya. 
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Pelaksanaan uji coba alat ukur dilakukan di SMA Katolik 

Pendowo Magelang pada hari Sabtu, 24 Februari 2018. Peneliti 

melakukan pengambilan data terhadap 40 siswa Papua SMA Katolik 

Pendowo yang berada di Kelas XI dan XII. Pengambilan data peneliti 

lakukan dengan menemui langsung subyek dan proses pengambilan 

data berlangsung selama 30 menit, mulai dari pukul 09.30 hingga 

pukul 10.00. Hal ini dilakukan bertujuan untuk membantu subyek 

saat subyek mengalami ketidakjelasan dalam pengisian skala yang 

dibagikan. Penelitian ini melibatkan seluruh populasi  

D. Perhitungan Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas dan Reliabilitas Skala Penyesuaian Sosial 

Hasil uji validitas skala penyesuaian sosial yang terdiri dari 

30 item, diperoleh 18 item yang valid dengan koefisien korelasi 

berkisar antara 0,327 - 0,612, sehingga sebanyak 12 item 

dinyatakan gugur. Hasil uji reliabilitas diperoleh alpha sebesar 

0,758 yang berarti skala ini memiliki reliabilitas yang baik dalam 

penyesuaian sosial. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran. Sebaran item valid atau gugur skala penyesuaian sosial 

dapat dilihat pada tabel 5 
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Tabel 5 

Penyebaran Nomor Item Valid dan Gugur Skala Penyesuaian 

Sosial 

Aspek 

Penyesuaian 

Sosial 

Penyebaran Pernyataan Jumlah 

 Favourable Unfavourable Valid Gugur 

Persepsi terhadap 

Realitas 

Kemampuan 

Mengatasi Stres 

dan Kecemasan 

Gambaran 

Individu yang 

Positif 

Kemampuan 

Mengekspresikan 

Emosi dengan 

Baik 

Hubungan 

Interpersonal 

yang Baik 

1*,11*,21 

 

3*,13,23 

 

 

5,15*,25* 

 

 

7*,17,27* 

 

 

 

9,19,29* 

2*,12,22 

 

4,14,24* 

 

 

6,16,26 

 

 

8,18,28* 

 

 

 

10,20*,30 

3 

 

4 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

4 

3 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

2 

Total 15 15 18 12 

Keterangan tanda * = nomor item yang gugur 

2. Validitas dan Reliabilitas Skala Gegar Budaya 

Hasil uji validitas skala gegar budaya yang terdiri dari 24 

item, diperoleh 22 item yang valid dengan koefisien korelasi 

antara 0,302 – 0,717 sehingga sebayak 2 item yang dinyatakan 

gugur. Hasil uji reliabilitas diperoleh alpha sebesar 0,863 yang 

berarti skala ini memiliki reliabilitas yang baik dalam gegar 

budaya. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 



46 
 

 
 

Sebaran item valid atau gugur skala gegar budaya dapat dilihat 

pada tabel 6 

Tabel 6 

Penyebaran Nomor Item Valid dan Gugur Skala Gegar 

Budaya 

Aspek-aspek 

Gegar Budaya 

Penyebaran Pernyataan Jumlah 

 Favourable Unfavourable Valid Gugur 

Stress Reaction 

Cognitive Fatigue 

Role Shock 

Personal Shock 

1*,9,17 

3,11,19 

5,13,21 

7,15,23 

2,10,18 

4*,12,20 

6,14,22 

8,16,24 

5 

5 

6 

6 

1 

1 

0 

0 

Total 12 12 22 2 

Keterangan tanda * = nomor item yang gugur 

E. Pelaksanaan Penelitian 

1. Pengambilan Data Penyesuaian Sosial 

Setelah dilakukan uji coba alat ukur, maka didapatkan 

item-item valid yang akan digunakan untuk pengambilan data 

variabel penyesuaian sosial. Adapun item valid yang akan 

digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 7 
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Tabel 7 

Penyebaran Nomor Item Baru Skala Penyesuaian Sosial 

Aspek-aspek 

Penyesuaian Sosial 

Penyebaran Pernyataan Total 

 Favourable Unfavourable  

Persepsi terhadap Realitas 

Kemampuan Mengatasi 

Stres dan Kecemasan 

Gambaran Individu yang 

Positif 

Kemampuan 

Mengekspresikan Emosi 

dengan Baik 

Hubungan Interpersonal 

yang Baik 

1 

3,11 

 

(5) 

 

7 

 

 

(9),13 

2,12 

(4),(14) 

 

(6),15,18 

 

(8),16 

 

 

(10),17 

3 

4 

 

4 

 

3 

 

 

4 

Total 8 11 18 

  Keterangan : nomor item dalam tanda ( ) adalah nomor item lama 

Keterangan : nomor item tidak dalam tanda ( ) adalah nomor item 

baru. 

2. Pengambilan Data Gegar Budaya 

Setelah dilakukan uji coba alat ukur, maka didapatkan 

item-item valid yang akan digunakan untuk pengambilan data 

variabel gegar budaya. Adapun item valid yang digunakan dalam 

penelitian  ini dapat dilihat dalam tabel 8. 
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Tabel 8 

Penyebaran Nomor Item Baru Skala Gegar Budaya 

Aspek-aspek Gegar 

Budaya 

Penyebaran Pernyataan Total 

 Favourable Unfavourable  

Stress Reaction 

Cognitive Fatigue 

Role Shock 

Personal Shock 

1, 9 

(3),(11),17 

(5),(13),19 

(7),(15),21 

(2),(10),(18) 

4,12 

(6),(14),20 

(8),(16),22 

5 

5 

6 

6 

Total 11 11 22 

Keterangan : nomor item dalam tanda ( ) adalah nomor item lama 

Keterangan : nomor item tidak dalam tanda ( ) adalah nomor item 

baru. 

Sebelum melakukan pengambilan data, peneliti terlebih 

dulu menghubungi kepala SMA Katolik Pendowo dan Ibu 

Asrama SMK Bhakti Medika Wiyata serta SMA Kristen 

Indonesia, pada hari Kamis, 1 Maret 2018 untuk melakukan 

penelitian dengan skala yang sudah valid. Setelah mendapatkan 

ijin melakukan penelitian pada hari Jumat, 2 Maret 2018 peneliti 

datang ke SMA Pendowo untuk melakukan penelitian, namun 

karena kegiatan pembelajaran sedang padat menjelang ujian 

sehingga tidak memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan 

penelitian sendiri, maka peneliti menitipkan skala yang telah 

peneliti buat pada Ibu Agnes, selaku ibu asrama di sekolah 

tersebut.  
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Pada hari berikutnya, hari Sabtu 3 Maret 2018 peneliti 

datang ke SMA Kristen Indonesia untuk melakukan penelitian, 

namun karena kegiatan pembelajaran sedang padat dan di sore 

hari siswa mengikut les sehingga tidak memungkinkan peneliti 

melakukan penelitian sendiri, maka peneliti juga menitipkan 

skala kepada Ibu Deby selaku Ibu Asrama di sekolah tersebut. 

Peneliti juga datang ke SMA Bhakti Medika Wiyata di hari 

Minggu, 4 Maret 2018, namun karena banyak siswa yang keluar 

asrama di hari tersebut, maka peneliti juga menitipkan skala pada 

Ibu Anis, selaku Ibu Asrama di sekolah tersebut. Setelah semua 

skala peneliti bagikan, peneliti mengambil kembali skala pada 

hari Selasa, 6 Maret 2018. Total skala yang peneliti bagikan 

adalah 46. 

Proses pembagian atau penyebaran skala yang dilakukan 

peneliti juga memiliki hambatan yaitu ketika peneliti tidak dapat 

melakukan pengambilan data dengan langsung menemui subyek, 

sehingga peneliti tidak dapat membantu subyek saat mengalami 

ketidakjelasan dalam pengisian skala. 




