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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah penelitian 

Langkah awal yang peneliti lakukan sebelum melakukan penellitian 

adalah menentukan kancah atau tempat penelitian yang subjek 

penelitiannya sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan 

sebelumnya, tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

UNIKA Soegijapranata Semarang berdiri pada tanggal 5 Agustus 

1982 sebagai kelanjutan dari Universitas Katolik Atma Jaya Semarang dan 

Institut Teknologi Katolik Semarang (ITKS), saat ini UNIKA 

Soegijapranata Semarang berlokasi di Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan 

Duwur Semarang. Untuk saat ini di UNIKA Soegijapranata memiliki 

delapan fakultas dengan 1 program diploma, 18 program studi sarjana, dan 

9 program magister. UNIKA Soegijapranata juga memiliki berbagai 

macam fasilitas yang disediakan diantaranya perpustakaan, koneksi 

internet, lapangan olahraga, gedung olahraga, dan tempat ibadah. 

Penelitian ini dilaksanakan di UNIKA Soegijapranata Semarang 

dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Melalui hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada beberapa 

mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Psikologi UNIKA Soegijapranata 

Semarang, peneliti menemukan bahwa sebagian besar masalah yang 

terjadi pada mahasiswa atau mahasiswi akhir semester yang dapat 

menimbulkan kecemasan adalah menulis skripsi. Masalah-masalah 
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yang menimbulkan kecemasan seperti mencari judul yang sesuai, 

perumususan masalah, mencari jurnal-jurnal nasional maupun 

internasional, sistematika penulisan, mencari buku-buku, kesulitan 

mencari sumber data. 

2. Belum pernah ada penelitian mengenai “hubungan antara religiositas 

dengan kecemasan pada mahasiswa yang sedang menulis skripsi di 

UNIKA Soegijapranata Semarang. 

3. Peneliti telah mengetahui lokasi penelitian, sehingga memudahkan 

peneliti dalam melakukan permohonan ijin penelitian. 

4. Kesediaan pihak UNIKA Soegijapranata Semarang untuk dijadikan 

sebagai lokasi penelitian. 

B. Persiapan Pengumpulan Data 

1. Penyusunan Alat Ukur 

Alat ukur dalam penelitian ini adalah skala kecemasan dan skala 

religiositas. 

a. Skala Kecemasan 

Pengukuran kecemasan menggunakan skala kecemasan 

berdasarkan gejala-gejala kecemasan (Lestari, 2015), yaitu: 

a) Khawatir, firasat buruk, takut akan pikirannya sendiri, mudah 

tersinggung. 

b) Merasa tegang, tidak tenang, gelisah, mudah terkejut. 

c) Takut sendirian, takut pada keramaian dan banyak orang. 

d) Gangguan pola tidur, mimpi-mimpi yang menegangkan. 

e) Gangguan konsentrasi dan daya ingat. 

f) Keluhan-keluhan somatik, misalnya rasa sakit pada otot dan 

tulang, pendengaran berdenging (tinitus), berdebar-debar, sesak 
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nafas, gangguan pencernaan, gangguan perkemihan dan sakit 

kepala. 

Aspek-aspek tersebut menjadi dasar dalam pembuatan skala 

kecemasan, seperti blue print yang disajikan di bawah ini: 

Tabel 3 

Sebaran Item Skala Kecemasan 

 

Jumlah item dari skala kecemasan yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 24 item yang terbagi menjadi dua kelompok, 

yaitu 12 item favourable dan 12 item unfavourable. Sistem penilaian 

skala kecemasan 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). Kemudian untuk 

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). 

Dimensi 
Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

Khawatir, firasat buruk, takut 

akan pikirannya sendiri, 

mudah tersinggung 
 1,13 2,14 4 

Merasa tegang, tidak tenang, 

gelisah, mudah terkejut 
 3,15 4,16 4 

Takut sendirian, takut 

keramaian, dan orang banyak 
 5,17 6,18 4 

Gangguan pola tidur, mimpi-

mimpi yang menegangkan 
 7,19 8,20 4 

Gangguan konsentrasi dan 

daya ingat 
 9,21 10,22 4 

Keluhan-keluhan somatik  11,23 12,24 4 

Jumlah  12 12 24 
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b. Skala Religiositas 

Pengukuran religiusitas menggunakan skala religiositas 

berdasarkan dimensi-dimensi religiositas menurut Glock dan Stark 

(Rakhmat, 2003), yaitu: 

a) Dimensi ideologis 

b) Dimensi Ritualistik 

c) Dimensi Eksperensial 

d) Dimensi Intelektual 

e) Dimensi Konsekuensional 

Aspek-aspek tersebut menjadi dasar dalam pembuatan skala 

kecemasan, seperti blue print yang disajikan di bawah ini: 

Tabel 4  

Sebaran Item Skala Religiositas 

 

Jumlah item dari skala religiositas yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 20 item yang terbagi menjadi dua kelompok, 

yaitu 10 item favourable dan 10 item unfavourable. Sistem penilaian 

skala religiositas bergerak dari nilai 1 hingga 4. Pada item 

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

Dimensi 
Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

Dimensi Ideologis  1,11 2,12 4 

Dimensi Ritualistik  3,13 4,14 4 

Dimensi 

Eksperensial 
 5,15 6,16 4 

Dimensi Intelektual  7,17 8,18 4 

Dimensi 

Konsekuensioanl 
 9,19 10,20 4 

Jumlah  10 10 20 
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2 untuk pernyataan tidak sesuai (TS), nilai 3 untuk pernyataan sesuai 

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

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 

Pelaksanaan penelitian ini peneliti awali dengan melakukan 

permohonan ijin, peneliti harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari 

pihak-pihak terkait untuk melaksanakan penelitian. Permohonan ijin ini 

melalui surat pengantar dari Fakultas Psikologi dengan nomor 

2135/B.7.3/FP/III/2018 yang ditujukan untuk Wakil Dekan 1 Fakultas 

Psikologi UNIKA Soegijapranata Semarang. 

C. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Persiapan dalam melakukan pengumpulan data diawali dengan 

mengurus surat ijin penelitian dengan pihak Fakultas Psikologi UNIKA 

Soegijapranata, peneliti mengajukan ijin secara informal kepada Dekan 

Fakultas Psikologi UNIKA Soegijapranata untuk menjelaskan tujuan dari 

penelitian. Setelah mendapatkan perijinan peneliti mulai melakukan 

wawancara dengan beberapa mahasiswa skripsi Fakultas Psikologi UNIKA 

Soegijapranata terkait permasalahan yang sering terjadi dalam menulis 

skripsi, kemudian peneliti diarahkan untuk meneliti mahasiswa Fakultas 

Psikologi yang sedang menulis skripsi. 

Peneliti selanjutnya menyusun alat ukur yang telah disetujui oleh 

dosen pembimbing, maka peneliti kembali meminta ijin secara formal untuk 

melakukan penelitian dengan memberikan surat pengantar dari Wakil Dekan 
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1 Fakultas Psikologi UNIKA Soegijapranata, setelah mendapatkan 

persetujuan dari Wakil Dekan 1 Fakultas Psikologi UNIKA Soegijapranata, 

maka peneliti mulai 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 hipotesis. Uji statistik 

ini menggunakan bantuan program Statistical Packages For Social Science 

(SPSS) 16.0 For Windows. 

Pengambilan data dilaksanakan pada hari kamis tanggal 12 April 2018 

hingga hari jumat tanggal 13 April 2018 dan hari senin tanggal 16 April 2018 

di Fakultas Psikologi UNIKA Soegijapranata Semarang, sebanyak 44 skala 

dibagikan kepada mahasiswa Fakultas Psikologi UNIKA Soegijapranata 

Semarang. 

D. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Data yang sudah didapat diuji validitas dan reliabilitasnya, 

penghitungan validitas dan reliabilitas dengan menggunakan bantuan 

program Statistical Packages For Social Science (SPSS) 16.0 For 

Windows. Penghitungan validitas alat ukur dengan menggunakan teknik 

korelasi product moment kemudian hasilnya dikoreksi menggunakan 

teknik korelasi part whole dan uji reliabilitas alat ukur menggunakan 

teknik Alpha Cronbach. 

1. Skala Kecemasan 

Total item pada skala kecemasan adalah 24 item dengan lima 

item gugur pada nomor 1,2,3,16, dan 23. Pengujian dilakukan dengan 

dua kali putaran dan diperoleh 19 item valid. Koefisien validitas item 
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berkisar antara 0,293 hingga 0,754, nilai koefisien Alpha Cronbach 

yang didapat adalah 0,900 yang berarti alat ukur tersebut valid dan 

reliable sehingga layak dipakai. 

Tabel 5 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Kecemasan 

Dimensi 

Item Jumlah 

item  

valid 
Favourable Unfavourable 

Khawatir, firasat buruk, takut 

akan pikirannya sendiri, 

mudah tersinggung 
 1*,13 2*,14 2 

Merasa tegang, tidak tenang, 

gelisah, mudah terkejut 
 3*,15 4,16* 2 

Takut sendirian, takut 

keramaian, dan orang banyak 
 5,17 6,18 4 

Gangguan pola tidur, mimpi-

mimpi yang menegangkan 
 7,19 8,20 4 

Gangguan konsentrasi dan 

daya ingat 
 9,21 10,22 4 

Keluhan-keluhan somatik  11,23* 12,24 3 

Jumlah item valid  9 10 19 

Keterangan: (*) item gugur 

2. Skala Religiositas 

Total item pada skala kecemasan adalah 20 item dengan lima 

item gugur pada nomor 4,8,9,14 dan 18. Pengujian dilakukan dengan 

dua kali putaran dan diperoleh 15 item valid. Koefisien validitas item 

berkisar antara 0,250 hingga 0,748, nilai koefisien Alpha Cronbach 

yang didapat adalah 0,882 yang berarti alat ukur tersebut valid dan 

reliable sehingga layak dipakai. 

Tabel 6 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Religiositas 

Keterangan: (*) item gugur 
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Dimensi 

Item Jumlah 

item 

valid 
Favourable Unfavourable 

Dimensi Ideologis  1,11 2,12 4 

Dimensi Ritualistik  3,13 4*,14* 2 

Dimensi 

Eksperensial 
 5,15 6,16 4 

Dimensi Intelektual  7,17 8*,18* 2 

Dimensi 

Konsekuensioanl 
 9*,19 10,20 3 

Jumlah item valid  9 6 15 


