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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah 

Sebelum peneliti melakukan penelitian, peneliti menetapkan dahulu 

kancah atau tempat penelitian. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat 

mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan di lapangan sesuai dengan 

tujuan peneliti. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa laki-laki dan 

perempuan UNIKA Soegijapranata Semarang. Dilaksanakan di Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang yang berada di jalan Pawiyatan Luhur IV/1 

Bendan Duwur,  Tinjomoyo, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50234. 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang merupakan salah satu 

Perguruan Tinggi Swasta yang berdiri sejak tahun 5 Agustus 1982 yang memiliki 

moto Talenta pro patria et humanitate (talenta untuk tanah air dan kemanusiaan) 

berada di bawah naungan Yayasan Sandjojo yang terafiliasi dengan Keuskupan 

Agung Semarang berdasarkan dengan Surat Keputusan Mendikbud RI pada 

tanggal 24 September 1983 Nomor 0.400/0/1983. 

Universitas Katolik Soegijapranata memiliki visi dan misi untuk 

membangun semangat individu yang berada di dalamnya. Visi dari Universitas 

Katolik Soegijapranata adalah menjadi komunitas akademik yang unggul dalam 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian dengan dilandasi nilai-nilai kristiani: 

cinta kasih, keadilan, dan kejujuran. Dan misi dari Universitas Katolik 

Soegijapranata adalah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas secara 

akademik dengan didukung pengembangan kepribadian yang utuh dan potensi 

kepemimpinan, melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu dan teknologi 

demi meningkatkan kesejahteraan manusia, melakukan pengabdian kepada 

masyarakat sebagai penerapan ilmu dan teknologi yang telah dikembangkan 

dalam penelitian demi kesejahteraan manusia, memberikan perhatian dan 

mencari pemecahan terhadap berbagai masalah sosial budaya masyarakat 
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melalui komunitas akademik, mengembangkan jaringan kerjasama dengan 

berbagai institusi pendidikan, penelitian, dan pengabdian lokal, nasional, dan 

internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan penelitian. 

Universitas Katolik Soegijapranata memiliki mahasiswa untuk studi S1 

berjumlah 8.476 mahasiswa terdiri dari 4.065 mahasiswa laki-laki dan 4.411 

mahasiswa perempuan dengan jurusan Teknik Informatika, Sistem Informasi, 

Arsitektur, Desain Komunikasi Visual, Hukum, Komunikasi, Manajemen, 

Perpajakan, Psikologi, Teknik Elektro, Akuntasi, Teknologi Pangan, dan Sastra 

Inggris. Dan mahasiswa untuk studi S2 berjumlah 664 mahasiswa dengan 198 

mahasiswa laki-laki dan 466 mahasiswa perempuan dengan jurusan Magister 

Manajemen, Magister Lingkungan dan Perkotaan, Magister Sains Psikologi, 

Magister Hukum, Magister Arsitektur, Magister Teknologi Pangan, dan 

Magister Profesi Psikologi. 

Didalam penelitian ini, subjek penelitian berjumlah 80 mahasiswa yang 

terbagi menjadi 40 mahasiswa laki-laki dan 40 mahasiswa perempuan. 

Pertimbangan peneliti untuk melakukan pengambilan data di UNIKA 

Soegijapranata Semarang adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal  20 April 

2017 kepada 10 mahasiswa yang terbagi 5 mahasiswa laki-laki (satu 

mahasiswa jurusan Psikologi, satu mahasiswa jurusan Teknik 

Informatika, satu mahasiswa jurusan Teknik Pangan, satu mahasiswa 

jurusan Akuntansi, dan satu mahasiswa jurusan DKV)   dan 5 

mahasiswa perempuan, (satu mahasiswa jurusan Psikologi, satu 

mahasiswa jurusan  Hukum, satu mahasiswa jurusan Arsitektur, satu 

mahasiswa  jurusan Ilmu Komunikasi, dan satu  mahasiswa jurusan 

Sastra Inggris). 

2. Terdapat subjek penelitian yang sesuai dengan ciri-ciri populasi 

penelitian, yaitu mahasiswa laki-laki dan perempuan yang sedang 

menempuh kuliah di UNIKA Semarang. 

3. Jumlah subjek yang memenuhi syarat. 

4. Mendapatkan izin dari pihak Universitas untuk melakukan penelitian. 
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B. Persiapan Penelitian 

Sebelum peneliti melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

melakukan persiapan diaawali dengan penyusunan alat ukur berupa skala dan 

pengurusan ijin penelitian. Dimana setelah itu dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas alat ukur. 

1. Penyusunan Skala Penelitian 

Dalam menyiapkan skala penelitian yang ditentukan berdasarkan 

aspek yang telah dipaparkan dalam teori-teori sebelumnya, penelitian ini 

menggunakan satu skala yaitu skala penyesuaian diri. Sebelum skala ini 

disusun, peneliti menyimpulkan definisi operasional dan item-item sesuai 

dengan aspek penyesuaan diri yang sudah dibahas pada landasan teori 

sebelumnya. 

a. Skala Penyesuaian Diri 

Skala penyesuaian diri disusun berdasarkan pada aspek-aspek 

penyesuaian diri yang meliputi persepsi terhadap realita, gambaran diri 

yang positif, kemampuan mengatasi stres dan kecemasan, hubungan 

interpersonal yang baik, dan kemampuan mengekspresikan emosi dengan 

baik. Jumlah item keseluruhan adalah 40 item yang terdiri dari 20 item 

favorable dan 20 item unfavorable. Sebaran pada item pada skala dapat 

dilihat pada tabel 2. 
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  Tabel 2 

Sebaran Item Skala Penyesuaian Diri 

Aspek Favorable Unfavorable Total 

Persepsi terhadap 

realita 
1, 11, 21, 31 2, 12, 22, 32 8 

Gambaran diri yang 

positif 
3, 13, 23, 33 4, 14, 24, 34 8 

Kemampuan mengatasi 

stres dan kecemasan 
5, 15, 25, 35 6, 16, 26, 36 8 

Hubungan 

interpersonal yang baik 
7, 17, 27, 37 8, 18, 28, 38 8 

Kemampuan 

mengeskpresikan 

dengan baik 

9, 19, 29, 39 10, 20, 30, 40 8 

Total 20 20 40 

 

 

2. Tahap Perijinan Penelitian 

Sebelum peneliti mengambil data di lapangan untuk membagikan 

skala, peneliti melakukan perijinan penelitian pada pihak-pihak terkait 

secara tertulis. Adapun perijinan ini melalui beberapa tahap, seperti: 

a. Peneliti meminta surat pengantar dari Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata dengan nomor: 

1466/B.7.3/FP/XII/2017 tertanggal 06 Desember 2017. 

b. Mengajukan surat yang ditujukan untuk Wakil Rektor Bidang 

Akademik / Wakil Rektor I (WR I) Universitas Katolik 

Soegijapranata. WR I menyetujui permohonan ijin sehingga 

pengambilan data dapat dilakukan oleh peneliti dengan 

sasarannya adalah mahasiswa laki-laki dan perempuan baik 

pada tingkat fakultas maupun universitas dengan surat ijin 

nomor: 0395/B.7.3/Rek/XII/2017 pada tanggal 15 Desember 

2017, peneliti dapat mengambil data. 
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C. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian validitas alat ukur dilakukan dengan jenis validitas yang 

digunakan yaitu validitas konstrak. Dimana korelasi antara jumlah item dan total 

skor tersebut mengandung kelebihan bobot (over estimate) karena sebuah item 

berkorelasi dengan dirinya sendiri untuk mengurangi kelebihan bobot tersebut 

menggunakan rumus koreksi Part Whole. Pengujian reliabilitas alat ukur 

menggunakan teknik reliabilitas Alpha Cronbach dengan menggunakan 

Statistical Package for Social Science (SPSS) for Windows Release 16.00. Hasil 

uji validitas dan reliabilitas dari alat ukur adalah sebagai berikut: 

Dari 40 item pada skala penyesuaian diri, terdapat 33 item yang valid dan 

7 item yang gugur dengan rentang koefisien validitas skala penyesuaian diri 

antara 0,025 sampai dengan 0,162 dengan taraf signifikasi 5% yaitu 0,185. Untuk 

perincian pada butuh yang valid pada item skala penyesuaian diri dapat di lihat 

di tabel 3. 

Hasil uji koefisien reliabilitas menggunakan teknik alpha cronbach’s 

sebesar 0,886. Alat ukur ini tergolong reliabel sehingga dapat digunakan di 

penelitian ini. 
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Tabel 3 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Penyesuaian Diri 

Aspek Favorable Unfavorable 
Total Item 

Valid 

Persepsi terhadap 

realita 
1, 11, 21, 31 2, 12, 22, 32 8 

Gambaran diri yang 

positif 
3, 13, 23, 33 4, 14, 24, 34 8 

Kemampuan mengatasi 

stres dan kecemasan 
5, 15, 25, 35 6, 16*, 26, 36 7 

Hubungan 

interpersonal yang baik 
7, 17, 27*, 37 8, 18, 28, 38 7 

Kemampuan 

mengeskpresikan 

dengan baik 

9, 19, 29*, 

39* 

10*, 20*, 

30*, 40 
3 

Jumlah Item Valid 17 16 33 

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

 

D. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan di Universitas Katolik Soegijapranata dengan 

sasaran penelitian adalah mahasiswa laki-laki dan perempuan baik tingkat 

fakultas maupun universitas. Penelitian diawali pada tanggal 18 Desember 2017 

– 18 Januari 2018 dimana peneliti menggunakan sistem incidental sampling. 

Dimana subjek yang peneliti ambil adalah seorang yang berada dalam keadaan 

kebetulan dijumpai di lingkungan Universitas Katolik Soegijapranata. 

Dikarenakan saat melakukan penelitian, sebagian jurusan ada yang sudah 

memulai libur, maka peneliti melakukan penelitian di perpustakaan UNIKA, 

kantin UNIKA, dan berkeliling dari gedung Justinus sampai Henricus Constant. 

Di perpustakaan UNIKA, peneliti melakukan satu subjek satu lantai dan 

setelah itu peneliti akan mencari subjek di lantai acak, dimana apabila peneliti 

telah menemukan satu subjek di lantai dua, maka peneliti akan menuju ke lantai 

lima untuk mencari subjek yang lain. 

Sama dengan apa yang peneliti lakukan di kantin UNIKA. Peneliti 

menemukan satu subjek lalu peneliti akan berpindah tempat ke gedung yang lain. 
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Dimana di gedung lain, peneliti juga melakukan yang sama seperti yang 

dilakukan di perpustakaan UNIKA dimana satu subjek satu lantai. Kecuali saat 

di kantin UNIKA. 

Saat pengambilan subjek di gedung lain, peneliti merasakan kurang 

efektif yang awalnya dari satu subjek satu lantai tiap gedung, maka peneliti 

menambah menjadi dua atau tiga subjek tiap satu lantai tiap gedungnya. 

Dikarenakan saat melakukan penelitian,  kondisi tiap gedung hampir tidak ada 

mahasiswa. 

Saat meminta subjek untuk mengisi skala penyesuaian diri, banyak 

mahasiswa seperti cenderung bertanya pada temannya tentang dirinya sendiri. 

Tidak jujur tentang dirinya sendiri. Peneliti pun mengingatkan untuk percaya 

pada dirinya sendiri dikarenakan tidak mempengaruhi nilai akademis dari subjek 

sendiri. 


