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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSAAN PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti perlu memahami 

kancah atau tempat penelitian. Kancah dalam penelitian ini adalah 

Fakultas Psikologi di Universitas Katolik Soegijapranta Semarang, 

dan subjeknya adalah mahasiswa perantau.  

 Universitas Katolik Soegijapranta Semarang berdiri tanggal 5 

Agustus 1982 sebagai kelanjutan dari Universitas Katolik Atma Jaya 

Semarang dan Institut Teknologi Katolik Soegijapranata (ITKS), 

saat ini Universitas Katolik Soegijapranata terletak di jalan 

Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Dhuwur Semarang dan terdiri dari 

delapan fakultas dengan satu program diploma, 18 program studi 

sarjana, dan 9 program magister. Lingkungan di sekitar Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang juga mulai dipadati dengan rumah 

kost. 

 Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data try out terpakai dimana proses penelitian menggunakan sampel 

yang sama dengan sampel uji validitas dan uji reliabitas. Jumlah 

subjek digunakan dalam pengambilan data penelitian sebanyak 50 

subjek. Kriteria subjek adalah mahasiswa/i perantau yang baru 1- 2 

tahun merantau. 
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Penelitian dilaksanakan di Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Ada permasalahan mengenai psychological well-being pada 

mahasiswa perantau berdasarkan hasil wawancara yang telah 

dilakukan terhadap beberapa mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. 

2. Terdapat subjek penelitian dalam jumlah yang cukup untuk 

melakukan penelitian. 

3. Belum pernah ada penelitian mengenai “Hubungan antara 

Dukungan Sosial dengan Psychological Well-being pada 

Mahasiswa Perantau di Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang”. 

4. Peneliti telah mengetahui lokasi penelitian, sehingga 

memudahkan peneliti dalam melakukan permohonan ijin 

penelitian. 

5. Kesediaan pihak Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang untuk dijadikan sebagai lokasi 

penelitian. 

Oleh karena itu, peneliti memilih melakukan penelitian di 

Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

B. Persiapan Penelitian 

1. Penyusunan Alat Ukur Skala 

Alat ukur dalam penelitian ini adalah skala dukungan sosial 

dan skala psychological well-being. 

a. Skala Psychological well-being 
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Pengukuran psychological well-being menggunakan 

skala psychological well-being berdasarkan dimensinya (Ryff, 

1989, h.1072), yaitu: 

1. Penerimaan diri 

2. Penguasaan lingkungan 

3. Hubungan positif dengan orang lain 

4. Ketetapan diri 

5. Tujuan hidup 

6. Pengembangan diri 

Aspek-aspek tersebut menjadi dasar dalam pembuatan 

skala psychological well-being, seperi blue print yang 

disajikan dibawah ini: 

Tabel 3. 

Blue print skala psychological well-being 

Dimensi 
Item 

Jumlah 
Favourable Unfavaourable 

Penerimaan 

diri 
1, 19 7, 13 4 

Penguasaan 

Lingkungan 
8, 14 2, 20 4 

Hubungan 

positif dengan 

orang lain 

3, 21 9, 15 4 

Ketetapan diri 10, 16 4, 22 4 

Tujuan Hidup 5, 23 11, 17 4 

Pengembangan 

diri 
12, 18 6, 24 4 

Total 12 12 24 

 

Jumlah item dari skala psyhological well-being yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 24 item yang terbagi 

menjadi 2 kelompok, yaitu 12 item favourable dan 12 item 
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unfavourable. Sistem pemilihan skala psychological well 

being bergerak dari nilai 1 hingga 4. Pada item favourable, 

nilai 1 untuk pernyataan sangat tidak sesuai (STS), nilai 2 

untuk pernyataan tidak sesuai (TS), nilai 3 untuk pernyataan 

sesuai (S), nilai 4 untuk pernyataan sangat sesuai (SS).  Item 

unfavourable, nilai 1 untuk pernyataan sangat sesuai (SS), 

nilai 2 untuk pernyataan sesuai (S), nilai 3 untuk pernyataan 

tidak sesuai (TS), dan nilai 4 untuk pernyataan sangat tidak 

sesuai (STS). 

b. Skala Dukungan Sosial 

Pengukuran dukungan sosial menggunakan skala 

dukungan sosial berdasarkan dimensi-dimensi dukugan sosial 

menuru House (dalam Smet 1994, h. 136), yaitu: 

1. Dukungan emosional 

2. Dukungan penghargaan 

3. Dukungan instrumental 

4. Dukungan informatif 

Aspek-aspek tersebut menjadi dasar dalam pembuatan 

skala dukungan sosial, seperti blue print yang disajikan 

dibawah ini: 
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Tabel 4. 

Blue print skala dukungan sosial 

Dimensi 
Item 

Jumlah 
Favourable Unfavaourable 

Dukungan 

emosional 
5, 13 1, 9 4 

Dukungan 

penghargaan 
2, 10 6, 14 4 

Dukungan 

instrumental 
7, 15 3, 11 4 

Dukungan 

informatif 
4, 12 8, 16 4 

Total 8 8 16 

 

Jumlah item dari skala dukungan sosial yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 16 item yang terbagi 

menjadi dua kelompok yaitu 8 item favourable dan 8 item 

unfavourable. Sistem pemilihan skala psychological well 

being bergerak dari nilai 1 hingga 4. Pada item favourable, 

nilai 1 untuk pernyataan sangat tidak sesuai (STS), nilai 2 

untuk pernyataan tidak sesuai (TS), nilai 3 untuk pernyataan 

sesuai (S), nilai 4 untuk pernyataan sangat sesuai (SS). Item 

unfavourable, nilai 1 untuk pernyataan sangat sesuai (SS), 

nilai 2 untuk pernyataan sesuai (S), nilai 3 untuk pernyataan 

tidak sesuai (TS), dan nilai 4 untuk pernyataan sangat tidak 

sesuai (STS). 

2. Permohonan Ijin Penelitian 

Pelaksaan penelitian ini peneliti awali dengan melakukan 

permohonan ijin, peneliti harus mendapat ijin terlebih dahulu dari 

pihak-pihak terkait untuk melaksanakan penelitian. Permohonan 
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ijin ini melalui surat pengantar dari Fakultas Psikologi dengan 

nomor 2341/B.7.3/FP/IV/2018 yang ditujukan untuk Wakil 

Dekan 1 Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata. 

C. Pelaksaan Pengumpulan Data 

Persiapan dalam melakukan pengumpulan data diawali 

dengan mengurus surat ijin penelitian dengan pihak Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, peneliti 

mengajukan ijin secara informal kepada Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk menjelaskan 

tujuan dari penelitian. Setelah mendapat perijinan peneliti mulai 

melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa perantau 

Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

terkait permasalahan yang sering terjadi pada mahasiswa perantau, 

kemudian peneliti diarahkan untuk meneliti mahasiswa Fakultas 

Psikologi yang merantau. 

Penelitian selanjutnya menyusun alat ukut yang telah disetujui 

oleh dosen pembimbing, maka peneliti kembali meminta ijin secara 

formal untuk melakukan penelitian dengan memberikan surat 

pengatar dari Wakil Dekan 1 Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata, setelah mendapatkan persetujuan dari Wakil Dekan 

1 Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranya, maka 

peneliti melakukan penelitian. 

 Penelitian ini menggunakan metode try out terpakai dimana 

peneliti hanya melakukan satu kali pengambilan data yang kemudian 

akan digunakan untuk uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi, dan uji 
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hipotesis. Uji statistik ini menggunakan bantuan program Statistical 

Packages For Social Science (SPPS) 16.0 For Windows. 

 Pengambilan data dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 

April 2018 hingga hari Jumat 20 April 2018 dan Senin tanggal 23 

April 2018 di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. Mula-mula peneliti memberikan angket kepada tiga orang 

yang peneliti kenal sesuai dengan kriteria yang peneliti inginkan, 

kemudian peneliti meminta bantuan kepada tiga orang tersebut 

membantu peneliti memberikan informasi sesuai kriteria peneliti, 

lalu peneliti mendapatkan data sebanyak 7 orang. Dari 7 orang 

tersebut peneliti mendapatkan kembali informasi sebanyak 20 orang. 

Peneliti bertanya kepada 10 orang diantara 20 yang mengisi 

kuisioner dan mendapatkan informasi sebanyak 18 orang, setelah itu 

di antara 18 orang tersebut sedang bersama kerabatnya yang juga 

merupakan kriteria peneliti sebanyak 2 orang. Akhirnya terkumpul 

skala sebanyak 50 yang dibagikan kepada mahasiswa Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

D. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Data yang sudah didapat diuji validitas dan reliabilitasnya, 

perhitungan validitas dan reliabilitas dengan menggunakan bantuan 

program Statistical Packages For Social Science (SPPS) 16.0 For 

Windows. Perhitungan validitas alat ukut dengan menggunakan 

teknik korelasi product moment kemudian hasilnya dikoreksi 

menggunakan teknik korelasi part whole dan uji reliabilitas alat ukut 

menggunakan Alpha Cronbach. 
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1) Skala Psychological Well-being 

Total item pada skala psychological well-being adalah 24 item 

dengan tujuh item gugur pada nomor 8,11,12,15,19,20 dan 21. 

Pengujian dilakukan dengan dua kali putaran dan diperoleh 17 

item valid. Koefisien validitas item berkisar antara 0,262 hingga 

0,666, nilai koefisien Alpha Cronbach yang didapat adalah 0,818 

yang berarti alat ukut tersebut valid dan reliable sehingga layak 

dipakai. 

Tabel 5. 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Psychological Well-

being 

Dimensi 
Item 

Jumlah 
Favourable Unfavaourable 

Penerimaan 

diri 
1, 19* 7, 13 4 

Penguasaan 

Lingkungan 
8*, 14 2, 20* 4 

Hubungan 

positif dengan 

orang lain 

3, 21* 9, 15* 4 

Ketetapan diri 10, 16 4, 22 4 

Tujuan Hidup 5, 23 11*, 17 4 

Pengembangan 

diri 
12*, 18 6, 24 4 

Total 12 12 24 

Keterangan: (*) item gugur 

 

2) Skala Dukungan Sosial 

Total item pada skala dukungan sosial adalah 16 item dengan 

empat item gugur pada nomor 3,4,5 dan 11. Pengujian dilakukan 

dengan tiga kali putaran dan diperoleh 12 item valid. Koefisien 

validitas item berkisar 0,336 hingga 0,700, nilai koefisien Alpha 
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Cronbach yang didapatkan adalah 0,860 yang berarti alat ukur 

tersebut valid dan reliable sehingga layak dipakai. 

Tabel 6. 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Dukungan Sosial 

Dimensi 
Item 

Jumlah 
Favourable Unfavaourable 

Dukungan 

emosional 
5*, 13 1, 9 4 

Dukungan 

penghargaan 
2, 10 6, 14 4 

Dukungan 

instrumental 
7, 15 3*, 11* 4 

Dukungan 

informatif 
4*, 12 8, 16 4 

Total 8 8 16 

Keterangan: (*) item gugur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




