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 BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

kepercayaan diri dengan obsessive compulsive disorder. Subjek 

penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata. 

Universitas Katolik Soegijapranata merupakan salah satu universitas 

swasta yang terletak di Kota Semarang. Universitas ini menyediakan 

delapan fakultas yang antara lain adalah, fakultas arsitektur dan desain, 

fakultas hukum dan komunikasi, fakultas teknik, fakultas bahasa dan 

seni, fakultas ekonomi dan bisnis, fakultas teknologi pertanian, fakultas 

ilmu komputer dan fakultas psikologi. Spesial program yang ada di 

universitas ini adalah sistem akuntansi-informasi dan manajemen (fast 

track). Mahasiswa yang terdapat di Universitas Katolik Soegijapranata 

tidak hanya mahasiswa lokal melainkan mahasiswa asing (darmasiswa) 

yang datang dari berbagai negara. Para mahasiswa ini belajar selama 

satu hingga dua semester ataupun sekedar penelitian selama tiga bulan. 

Pengambilan subjek menggunakan teknik incidental sampling. 

Jumlah subjek yang diteliti sebanyak 30 mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata yang memiliki kecenderungan obsessive compulsive 

disorder. Adapun rincian mahasiswa yang menjadi subjek penelitian 

sebagai berikut.    

  



 
 

39 

 

Tabel 4.  Subjek Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Skala penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu skala kepercayaan 

diri dan skala obsessive compulsive disorder yang diuji cobakan terlebih 

dahulu kepada mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata sejumlah 

53 orang dari Fakultas Psikologi 

Alasan penelitian ini dilakukan di Universitas Katolik 

Soegijapranata antara lain:  

1. Adanya permasalahan yang dilatarbelakangi oleh beberapa 

mahasiswa yang melakukan perilaku berulang dan selalu 

muncul. 

2. Adanya perijinan dari Universitas Katolik Soegijapranata. 

 

B. Uji Coba Alat Ukur  

Penelitian yang berjudul hubungan antara kepercayaan diri dengan 

obsessive compulsive disorder ini menggunakan dua skala penelitian 

yaitu skala kepercayaan diri dan skala obsessive compulsive disorder. 

Skala kepercayaan diri disusun berdasarkan aspek-aspek-aspek 

kepercayaan diri sedangkan skala obsessive compulsive disorder 

disusun berdasarkan kriteria diagnostik yang kemudian keduanya dibuat 

menjadi item-item pernyataan. Skala yang telah disusun di uji coba 

kepada subjek untuk melihat validitas dan reliabilitas dari item-item 

agar dapat digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian yang 

sebenarnya. Subjek uji coba skala ini berjumlah 53 mahasiswa dengan

Fakultas Jumlah 

Ekonomi dan Bisnis 4 

Teknologi  Pertanian 1 

Psikologi 17 

Hukum dan Komunikasi 2 

Bahasa dan Seni 3 

Arsitektur dan Desain 2 

Teknik 1 
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 alasan bahwa subjek uji coba skala harus lebih banyak dari 

jumlah subjek yang akan dijadikan sampel penelitian sebenarnya yaitu 

30 mahasiswa. Pengambilan data dilakukan oleh peneliti dengan teknik 

incidental sampling.  

Penyebaran skala kepercayaan diri dan skala obsessive compulsive 

disorder sebagai uji coba dilakukan pada mahasiswa psikologi angkatan 

2017 sebanyak 53 orang. Penyebaran skala dilakukan pada tanggal 27 

November 2017. Skala yang telah terisi kemudian di skor dan  ditabulasi 

dalam Ms.Excel. Data tabulasi dari skala yang telah disebar menjadi 

data uji coba alat ukur. Adapun data tabulasi dapat dilihat pada 

Lampiran B.  

 

1. Uji Coba Skala Kepercayaan Diri  

Skala kepercayaan diri dihitung melalui program Statistical 

Product and Service Solutions (SPSS) 16.0. Teknik pengukuran 

yang digunakan adalah korelasi product moment dan dilanjutkan 

dengan  part-whole. Item-item yang telah diukur pada putaran 

pertama diukur kembali pada putaran kedua sehingga tidak ada lagi 

item yang gugur. Item yang bertahan dapat dinyatakan sebagai item 

valid dan dapat digunakan untuk pengukuran penelitian sebenarnya. 

Pengukuran validitas penelitian ini menggunakan uji satu arah (one-

tailed) dengan tingkat signifikansi 0,05, dimana r tabel < r hitung.  

Hasil uji coba skala kepercayaan diri yang disusun 

berdasarkan aspek-aspeknya sehingga terbentuk 30 item pernyataan, 

terdapat 10 item gugur dan tersisa 20 item pernyataan. Range angka 

koefisien validitas uji coba skala kepercayaan diri  berkisar antara 

0,244 sampai 0,577 dengan nilai r tabel 0,2284 pada taraf 

signifikansi 0,05. Adapun sebaran item valid dan gugur dapat dilihat 

pada tabel 3. 
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Tabel 5. Sebaran item valid dan gugur skala kepercayaan diri 

Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 

Keyakinan kemampuan diri 1,4,5 2,3,6,7* 7 

Bertanggung jawab 

dengan tindakannya 

8,10,12*, 

13,26* 

9*,11,14*, 

15, 27 
10 

Menerima kritik dari 

oranglain  
16,17,28 18,19*,29* 6 

Toleransi 
20,23*,24,

25*, 
21*,22,30 7 

Total 15 15 30 

Keterangan : 

Tanda bintang (*) = item gugur 

Kemudian reliabilitas pada skala kepercayaan diri dihitung 

menggunakan Alpha Cronbach melalui program Statistical Product 

and Service Solutions (SPSS) 16.0 Skala ini mendapatkan nilai 

reliabilitas sebesar 0,809. Sujarweni (2014) mengatakan bahwa 

suatu alat ukur dikatakan reliabel jika nilai r > 0,60. Oleh sebab itu 

skala kepercayaan diri dapat dikatakan memiliki item yang valid 

dan reliabel. Data perhitungan dapat dilihat pada Lampiran   C-1.  

 

2. Uji Coba Skala Obsessive Compulsive Disorder   

Skala obsessive compulsive disorder dihitung melalui 

program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 16.0. 

Teknik pengukuran yang digunakan adalah korelasi product moment 

dan dilanjutkan dengan  part-whole. Pengujian dilakukan sebanyak 

dua kali untuk memastikan bahwa tidak ada lagi item yang gugur. 

Hasil uji coba skala obsessive compulsive disorder yang 

disusun berdasarkan kriteria diagnostik terbentuk menjadi 30 item 
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pernyataan dengan jumlah item yang gugur sebanyak tiga, sehingga 

tersisa 27 item pernyataan. Range angka koefisien validitas uji coba 

skala obsessive compulsive disorder berkisar antara 0,240 sampai 

0,721 dengan nilai R tabel 0,2284 pada taraf signifikansi 0,05. 

Adapun sebaran item valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 6. Sebaran item valid dan gugur skala obsessive compulsive 

disorder 

Kriteria Diagnostik Favorable Jumlah 

Adanya pikiran berulang 
1,2,3,4*,5,6,7

*,8,9* 
9 

Adanya perilaku berulang 

10,11,12,13, 

14,15,16,17, 

18 

9 

Melawan pikiran obsesif 
19,20,21,22, 

29,30 
6 

Mengurangi kecemasan 
23,24,25,26, 

27,28 
6 

Total 30 30 

  Keterangan : 

Tanda bintang (*) = item gugur 

Reliabilitas pada skala obsessive compulsive disorder 

mendapatkan nilai sebesar 0,888. Reliabilitas ini dihitung dengan 

menggunakan Alpha Cronbach melalui program Statistical Product 

and Service Solutions (SPSS) 16.0. skala obsessive compulsive 

disorder dapat dikatakan reliabel karena mendapatkan nilai r > 0,60.  

Data perhitungan dapat dilihat pada Lampiran   C-2.  

 

C. Penyusunan Ulang Alat Ukur  
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1. Skala Kepercayaan Diri  

Jumlah item pada skala kepercayaan diri sebanyak 30 butir yang 

dihitung validitasnya untuk mendapatkan item yang valid. Skala ini 

diuji sebanyak dua kali. Jumlah item gugur sebanyak 10 butir 

sehingga tersisa 20 pernyataan. Sebaran item valid dan gugur dapat 

dilihat pada tabel 3 skala kepercayaan diri. Oleh sebab itu, maka 

dilakukan penyusunan ulang pada skala kepercayaan diri dengan 

rincian sebagai berikut.  

 

Tabel 7. Penyusunan ulang skala kepercayaan diri 

Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 

Keyakinan kemampuan diri 1,4,5 2,3,6 6 

Bertanggung jawab 

dengan tindakannya 

7(8),8(10), 

10(13) 

9(11),  

11(15), 

18(27) 

6 

Menerima kritik dari 

oranglain  

12(16),13 

(17),19(28) 
14(18) 4 

Toleransi 
15(20), 

17(24) 

16(22), 

20(30) 
4 

Total 11 9 20 

Keterangan : 

Tanda kurung ( ) : nomor lama 

Alat ukur kepercayaan diri yang telah disusun ulang dapat dilihat pada 

Lampiran D-1. 

 

2. Skala Obsessive Compulsive Disorder 

Jumlah item didalam skala obsessive compulsive disorder 

sebanyak 30 butir. Kemudian skala ini dihitung validitasnya dalam 
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dua kali uji coba dan terdapat tiga item gugur. Sebaran item valid 

dan gugur dapat dilihat pada tabel 4. Oleh sebab itu, maka dilakukan 

penyusunan ulang pada skala obsessive compulsive disorder dengan 

rincian sebagai berikut.  

 

 

 

 

Tabel 8. Penyusunan ulang skala obsessive compulsive disorder 

Kriteria Diagnostik Favorable Jumlah 

Adanya pikiran berulang 
1,2,3,4(5), 

5(6),6(8),  
6 

Adanya perilaku berulang 

7(10),8(11),9

(12),10(13), 

11(14),12(15)

13(16),14(17)

15(18) 

9 

Melawan pikiran obsesif 

16(19),17(20)

18(21), 

19(22), 

26(29),27(30) 

6 

Mengurangi kecemasan 

20(23),21(24)

22(25), 

23(26), 

24(27),25(28) 

6 

Total 27 27 

Keterangan : 

Tanda kurung ( ) : nomor lama 
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Alat ukur obsessive compulsive disorder yang telah disusun ulang dapat 

dilihat pada Lampiran D-2. 

 

D. Pelaksanaan Penelitian  

Penelitian yang berjudul hubungan antara kepercayaan diri dengan  

obsessive compulsive disorder bertempat di Universitas Katolik 

Soegijapranata dimana subjek penelitiannya adalah para mahasiswa. 

Jumlah subjek sebanyak 30 mahasiswa yang diambil melalui teknik 

incidental sampling. Waktu untuk pengambilan data kepada para 

mahasiswa adalah satu hari, dimulai pada hari Kamis 14 Desember 

2017. Pengambilan data dilakukan oleh peneliti. Skala yang telah diisi 

kemudian di skor dan ditabulasi. Hasil tabulasi kemudian menjadi data 

penelitan. Adapun data dapat dilihat pada Lampiran E.  

Hambatan selama pengambilan data antara lain: 

1. Waktu untuk bertemu subjek satu dengan lainnya saling 

bertabrakan, hal ini disebabkan subjek berasal dari fakultas yang 

berbeda.  

2. Kurangnya relasi sehingga tidak semua fakultas terwakilkan untuk 

menjadi subjek penelitian. 


