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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Kota 

Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Batas wilayah administratif Kota 

Semarang sebelah Barat adalah Kabupaten Kendal, sebelah Timur adalah 

Kabupaten Demak, Selatan adalah Kabupaten Semarang dan sebelah 

Utara dibatasi dengan Laut Jawa. Kota Semarang terdiri atas 16 

kecamatan yaitu Banyumanik, Candisari, Gajahmungkur, Gayamsari, 

Genuk, Gunungpati, Mijen, Ngaliyan, Pedurungan, Semarang Barat, 

Semarang Selatan, Semarang Timur, Semarang Utara, Tembalang, dan 

Tugu (www.semarangkota.go.id). 

Sebagai Ibu Kota Provinsi tentunya terdapat banyak perguruan 

tinggi yang menjadi tujuan mahasiswa mencari ilmu dari berbagai 

wilayah. Di kota ini terdapat beberapa wilayah diarahkan menjadi 

kawasan pendidikan yaitu Kecamatan Tembalang, Mijen, Gajahmungkur 

serta Gunungpati (www.semarangkota.go.id). Wilayah tersebut hingga 

saat ini merupakan wilayah dengan beberapa universitas sekaligus lokasi 

yang terdapat tempat kerja yang menerima mahasiswa untuk bekerja part 

time. Tempat kerja yang dimaksud adalah seperti tempat makan, penyedia 

barang atau jasa yang buka sejak siang hingga malam yang berdiri untuk 

memberikan fasilitas untuk mahasiswa pula. Bekerja di tempat tersebut 

merupakan alternatif atau yang paling mungkin dilakukan oleh 

mahasiswa yang bekerja pada pihak lain. Rata-rata tempat kerja yang 

menerima mahasiswa yang bekerja adalah yang mulai aktif sore hingga 

http://www.semarangkota.go.id/
http://www.semarangkota.go.id/
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malam hari atau yang didalamnya telah ada beberapa orang merupakan 

pekerja tetap dan pekerja part time melengkapi kekurangan yang ada 

dengan jadwal yang sudah disepakati kedua pihak.  

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa strata satu yang 

belum mengambil mata kuliah skripsi maupun tugas akhir. Mahasiswa 

yang belum mengambil mata kuliah skripsi atau tugas akhir tentunya 

masih memiliki beban perkuliahan yang lebih banyak. Selain itu, 

mahasiswa yang mengikuti program regular. Kelas regular ini 

dilaksanakan dari pagi hingga sore. Peneliti mengambil subjek dengan 

kriteria tersebut tersebut karena waktu kegiatan perkuliahan sebagian 

besar ditentukan oleh pihak universitas serta waktu pelaksanaannya dari 

pagi hingga sore. Mahasiswa yang masih memiliki beban perkuliahan 

yang banyak dan waktu perkuliahan tersebut rentan mengalami konflik 

ketika harus membagi waktunya untuk bekerja pula. Minimal waktu 

bekerja yang harus dipenuhi adalah 15 jam/minggu. 

Bahan pertimbangan lain penentuan orientasi kancah penelitian 

adalah di Kota Semarang memang terdapat banyak perguruan tinggi, 

namun beberapa kategori perguruan tinggi/politeknik/akademi/sekolah 

tinggi memiliki program perkuliahan yang berbeda dan waktu kuliah 

yang lebih banyak dibanding program reguler dan terdapat pula dengan 

sistem asrama. Beberapa diantaranya harus melaksanakan kegiatan 

seperti magang atau praktik di tempat tertentu. Hal ini memungkinkan 

tidak banyak jumlah subjek yang memenuhi kriteria yang diharapkan 

yaitu bekerja pada pihak lain dan minimal jam kerja. 
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B. Persiapan Penelitian 

Persiapan dalam penelitian ini meliputi penyusunan alat ukur, 

permohonan ijin penelitian, dan uji coba alat ukur penelitian (uji 

validitas dan reliabilitas). 

1. Penyusunan Alat Ukur  

       Pada penelitian ini alat ukur yang digunakan adalah skala. 

Pemnyusunan skala tersebut dengan menentukan aspek-aspek dan 

berdasarkan konsep yang telah dikemukakan dalam teori pada bab 

sebelumnya. Selanjutnya, peneliti membuat rancangan skala yang 

berisi sejumlah item. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian 

ini terdiri dari dua skala, yaitu skala work-study conflict dan skala 

hardiness pada mahasiswa yang bekerja.  

a. Skala Work-Study Conflict 

Skala ini bertujuan untuk mengetahui keseimbangan 

pemenuhan peran mahasiswa yang kuliah dan bekerja yang 

disusun berdasarkan aspek-aspek konflik peran ganda. Skala 

work-study conflict ini terdiri dari 30 item. Item-item tersebut 

terdiri dari dua bentuk yaitu favourable dan unfavourable 

dengan rincian 15 item favourable dan 15 item unfavourable. 

Skala tersebut memiliki empat pilihan jawaban yaitu Sangat 

Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS) dan Sangat Tidak 

Sesuai (STS). Sebaran item Work-sudy Conflict lebih lanjut 

dapat dilihat di tabel 3. 
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     Tabel 3. Skala Work-Study Conflict 

Aspek Indikator Nomor item Jumlah 

Favorable Unfavorable 

Time-

based 

conflict 

Ketersedian 

waktu yang 

tidak seimbang 

1, 7, 13, 

19, 25 

4, 10, 16, 

22, 28 

10 

Strain-

based 

conflict 

Lebih fokus 

terhadap satu 

peran 

5, 11, 17, 

23, 29 

2, 8, 14, 20, 

26 

10 

Behavior-

based 

Conflict 

Kesulitan 

perpindahan 

antar peran 

3, 9, 15, 

21, 27 

6, 12, 18, 

24, 30 

10 

Total 15 15 30 

 

b. Skala Hardiness 

Skala ini bertujuan untuk mengetahui hardiness yang 

dimiliki mahasiswa dengan peran ganda (kuliah dan bekerja) 

yang disusun berdasarkan aspek hardiness. Skala ini terdiri 

dari 30 item. Item-item tersebut terdiri dari dua bentuk yaitu 

favourable dan unfavourable dengan rincian 15 item 

favourable dan 15 item unfavourable. Skala tersebut memiliki 

empat pilihan jawaban yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), 

Tidak Sesuai (TS) dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Sebaran 

item lebih lanjut dapat dilihat di tabel 4. 
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        Tabel 4. Skala Hardiness 

 

 

2. Permohonan Ijin Penelitian  

Penelitian ini menggunakan snowball sampling yaitu mencari 

subjek yang memenuhi kriteria pada penelitian ini, kemudian 

subjek yang pertama ditemui menarik subjek lain yang memenuhi 

kriteria serupa. Oleh karena itu, permohonan ijin yang digunakan 

dalam penelitian ini melalui lembar persetujuan. Lembar 

persetujuan berisi informasi mengenai penelitian, prosedur 

penelitian serta kerahasiaan informasi subjek. Subjek yang 

bersedia berpartisipasi dalam penelitian maka akan 

menandatangani lembar persetujuan tersebut. 

  

Aspek Indikator Nomor item Jumlah 

Favorable Unfavorable 

Komitmen Percaya diri 1, 17 9 3 

Memiliki 

rencana dan 

tujuan 

10 2, 18 3 

Aktif 3, 19 11, 26 4 

Kontrol Mengendalikan 

dan 

mempengaruhi 

kejadian 

12, 25, 27 4, 20, 30 6 

Optimis 5, 21 13, 28 4 

Tantangan 

 

Keinginan kuat 14 6, 22 3 

Dinamis 7, 23 15 3 

Mampu 

mengelola 

kesulitan 

16, 29 8, 24 4 

Total 15 15 30 
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C. Pelaksanaan Penelitian  

Sebelum dilakukan penelitian dilapangan, terlebih dahulu 

peneliti menyusun alat ukur. Setelah alat ukur selesai disusun, peneliti 

meminta tiga orang subjek yang sesuai dengan kriteria untuk 

membaca satu per satu item pada alat ukur dan menilai terkait dengan 

pemahaman subjek terhadap alat ukur. Hal ini dilakukan untuk 

meminimalisir perbedaan persepsi terhadap pernyataan dalam alat 

ukur. Hasil uji coba tersebut ketiga subjek memiliki pemahaman yang 

sama hanya saja perlu ada beberapa kata yang perlu diubah untuk 

menyederhanakan kalimat. Selanjutnya, penulis merevisi item 

berdasarkan kekurangan sebelumnya. 

Penelitian diawali dengan mencari informasi yaitu dari saudara 

peneliti, teman di sekolah peneliti sebelumnya, teman magang, teman 

yang tergabung dalam suatu event olahraga, teman kerja, teman kuliah 

serta adik tingkat. Peneliti menyampaikan kriteria yang dibutuhkan. 

Jika memenuhi kriteria maka dilanjutkan dengan menentukan hari dan 

tempat untuk menemui subjek dan pengisian skala, dengan rincian 

sebagai berikut: 

a. Pengumpulan data dimulai pada 14 Desember 2017 yaitu dengan 

menemui subjek yang merupakan teman peneliti di jalan 

Gedongsongo. Di lokasi ini mendapatkan dua subjek. Subjek ini 

berhasil menarik empat subjek lain yang memenuhi kriteria yaitu 

rekan kerja, saudara dan teman subjek. Berdasarkan rekomendasi, 

peneliti menyerahkan skala kepada subjek untuk didistribusikan 
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agar lebih efisien. Enam hari setelahnya peneliti kembali menuju 

tempat tinggal subjek untuk mengambil empat skala yang telah 

dilengkapi. Total subjek yang didapat adalah enam orang. 

b. Tanggal 15 Desember 2017 peneliti menemui subjek yang 

berlokasi di sekitar PTS Jalan Imam Bonjol. Data yang terkumpul 

sebanyak tiga buah, dua subjek berhasil ditemui sedangkan satu 

subjek didapat melalui pendistribusian skala yang kembali diambil 

beberapa hari setelahnya. Total subjek yang didapat adalah tiga 

orang. 

c. Tanggal 17 Desember 2017 penulis menemui dua subjek di kost 

yang berlokasi di Jalan Menoreh. Subjek berhasil menarik satu 

orang subjek yang sesuai dengan kriteria yang merupakan teman 

kuliah subjek.  Dua orang subjek berhasil ditemui dan satu orang 

didapat melalui pendistribusian skala yang diambil beberapa hari 

setelahnya. Total subjek yang didapat adalah tiga orang. 

d. Pada tanggal 20 Desember 2017 peneliti menemui subjek yaitu di 

lapangan olahraga PTN yang berlokasi di Jalan Taman Siswa. Di 

lokasi ini peneliti mendapatkan enam subjek yang didapat melaui 

bantuan teman peneliti dengan cara mendistribusikan skala. 

Sebelumnya, peneliti dan teman telah mendata teman kuliah 

subjek yang memenuhi kriteria. Total subjek yang didapat adalah 

enam orang. 

e. Tanggal 23 Desember 2017 pengumpulan data dilakukan di Jalan 

Pleburan tepatnya di kost teman peneliti. Di tempat ini didapatkan 

dua subjek. Pada hari yang sama peneliti menghubungi enam 
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subjek berdasarkan rekomendasi dari adik tingkat. Empat subjek 

mengisi skala melalui soft file dikarenakan kesulitan untuk 

ditemui, masa libur kuliah serta subjek bersedia melalui soft file 

untuk mempermudah pengisian disela-sela kesibukan. Namun, 

pada tanggal 10 Maret 2018 peneliti menemui subjek untuk 

mengkonfirmasi dan menandatangi lembar persetujuan, 

sedangkan dua subjek lain ditemui di kost yang berlokasi di Jalan 

Pawiyatan Luhur. Masih di lingkungan yang sama subjek 

merekomendasikan dua orang responden yang memenuhi kriteria. 

Skala diserahkan kepada subjek yang dimaksud melalui subjek 

sebelumnya. Total subjek yang diperoleh adalah delapan orang. 

f. Tanggal 29 Desember 2017 peneliti menuju lokasi kerja subjek 

yaitu sebuah outlet makanan di Jalan Prof. Soedarto. Di lokasi ini 

peneliti mendapatkan empat subjek, kemudian subjek 

merekomendasikan subjek lain dengan mendistribusikan skala 

dikarenakan dua teman subjek lain yang sedang tidak ada di tempat 

dan terdapat dua orang teman yang bekerja di tempat lain. 

Selanjutnya, peneliti menuju ke outlet makanan lain di Jalan Tirto 

Agung. Peneliti mendapatkan satu subjek di lokasi ini. Total yang 

diperoleh adalah tujuh. 

g. Pengambilan data dilanjutkan pada bulan Januari 2018 yaitu pada 

tanggal 3 Januari. Peneliti menemui satu orang subjek di PTS yang 

ada di Jalan Imam Bonjol. Di lokasi ini peneliti mendapatkan satu 

subjek sekaligus mengambil satu data yang belum terkumpul di 

tempat yang sama sebelumnya. Selanjutnya peneliti menuju ke 
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mall di Jalan Pemuda untuk menemui dua orang subjek yang 

bekerja di sana. Total yang diperoleh adalah tiga orang. 

h. Pada tanggal 6 Januari 2018 peneliti menemui tiga orang subjek di 

kafe yang berada di Jalan Veteran. Tiga orang subjek tersebut 

berhasil menarik tiga subjek sesuai dengan kriteria. Tiga data 

selanjutnya didapat melalui pendistribusian skala oleh subjek 

sebelumnya. Total yang diperoleh adalah enam orang. 

i. Pada tanggal 7 Januari 2018 peneliti mencari informasi di sekitar 

lingkungan tempat tinggal subjek yaitu di Jalan Srinindito dan 

didapatkan dua orang subjek. Hari yang sama, peneliti menuju 

sekitar tempat tinggal subjek yaitu di Jalan Damarwulan untuk 

menemui dua subjek. Salah satu subjek menarik dua subjek lain 

yaitu teman kuliah subjek dengan membantu mendistribusikan 

skala. Skala tersebut diambil oleh peneliti beberapa hari setelah 

pelaksanaan. Total yang diperoleh adalah enam orang. 

j. Pada tanggal 9 Januari 2018 peneliti menemui subjek di outlet 

minuman di Jalan Taman Siswa. Subjek yang didapat adalah tiga 

orang, satu subjek merupakan rakan kerja dan satu subjek 

merupakan teman kuliah. 
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Tabel 5. Pelaksanaan Penelitian 

Hari/tanggal Lokasi Jumlah 

Subjek 

Keterangan 

Kamis, 14 

Desember 2017 

Jalan Gedongsongo 6  

Jumat, 15 

Desembert 

2017 

PTS di Jalan Imam 

Bonjol 

3  

Minggu 17, 

Desember 2017 

Kost, Jalan Menoreh 3  

Rabu, 20 

Desember 2017 

Lapangan Olahraga 

PTN, Jalan Taman 

Siswa 

6  

Sabtu, 23 

Desember 2017 

• Kost, Jalan 

Pleburan 

• Berbentuk Soft 

file 

8 12 Maret 2018 

menemui 4 subjek di 

PTS yang berada di 

Jalan Pawiyatan 

Luhur untuk 

mengkonfirmasi dan 

menandatangani 

lembar persetujuan 

Jumat, 29 

Desember 2017 

Outlet makanan di 

Jalan Prof. Soedarto 

dan Jalan Tirto 

Agung 

7  

Rabu, 3 Januari 

2018 

PTS di Jalan Imam 

Bonjol dan Mall di 

Jalan Pemuda 

3  

Sabtu, 6 Januari 

2018 

Kafe di Jalan 

Veteran  

6  

Minggu, 7 

Januari 2018 

Jalan Srinindito dan 

Jalan Damarwulan 

6  

Selasa, 9 

Januari 2018 

Outlet minuman di 

Jalan Taman Siswa 

3  

Total  54 
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Skala yang telah terkumpul dan diisi oleh subjek selanjutnya 

dilakukan scoring. Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran B. 

Uji coba alat ukur dalam penelitian ini, peneliti menggunakan try out 

terpakai yaitu data yang telah diolah sebagai try out sekaligus menjadi 

data penelitian dengan terlebih dahulu menghapus item yang gugur. 

Hal ini dilakukan karena keterbatasan jumlah responden. 

Ketika membagikan skala, peneliti memberikan intruksi secara 

singkat dan menunggu subjek untuk mengisi skala dan beberapa 

subjek dibantu instruksi oleh subjek yang menariknya atau peneliti 

memberikan informasi dengan cara menghubungi subjek secara 

pribadi. Setelah itu, peneliti memeriksa kembali skala tersebut untuk 

memastikan semua pernyataan terisi semua. 

Pengambilan data pada penelitian ini mebutuhkan waktu dan 

tenaga yang lebih banyak karena melakukan kegiatan yang berulang 

pada tiap subjek. Skala yang telah diisi oleh subjek berjumlah 54 

skala. Tiga dari 54 skala tidak memenuhi kriteria. Skala yang tidak 

memenuhi kriteria dikarenakan tidak memenuhi waktu minimal 

bekerja yaitu 15 jam dan telah mengambil mata kuliah skripsi. 

Penelitian ini menggunakan sistem try out terpakai, sehingga   

pengambilan data hanya dilakukan satu kali. Data yang diperoleh akan 

digunakan sebagai data uji coba dan data penelitian. Peneliti 

menggunakan try out terpakai dikarenakan sedikitnya jumlah 

responden yang terbatas. Data yang diperoleh diolah menggunakan 
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SPSS, selanjutnya akan didapatkan item yang valid dan yang tidak 

valid. Item yang tidak valid atau item yang gugur dihilangkan, 

selanjutnya item yang valid dianalisis lebih lanjut sebagai data 

penelitian. Data penelitian dapat dilihat pada Lampiran C. 

D. Uji Coba Alat Ukur 

Langkah berikutnya adalah melakukan uji validitas dan reliabilitas 

pada data yang telah diperoleh. Teknik yang digunakan untuk uji 

validitas adalah teknik korelasi product moment sedangkan uji 

reliabilitas menggunakan teknik alpha cronbach. Uji validitas dan 

reliabilitas ini menggunakan program Statistical Packages for Social 

Science (SPSS) versi 16 for windows. Penelitian ini menggunakan dua 

skala, yaitu skala work-study conflict dan hardiness yang masing-

masing terdiri dari 30 item. Penulis menggunakan try out terpakai, 

yaitu data hanya dilakukan satu kali. Data yang diperoleh akan 

digunakan sebagai data uji coba dan data penelitian. Peneliti 

menggunakan try out terpakai dikarenakan sedikitnya jumlah sumber 

data yang memenuhi kriteria.  

1. Validitas dan Reliabilitas Skala Work-Study Conflict 

Skala work-study conflict terdiri atas 30 item dan berdasarkan 

uji validitas terdapat 27 item valid dan 3 item gugur. Hasil uji 

koefisien validitas menunjukkan pada rentang 0,269 hingga 0,698 

dengan taraf signifikansi 5% yaitu 0,2329. 

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa koefisien alpha work-

study conflict sebesar 0,888. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 
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variabel ini bersifat reliabel sehingga dapat digunakan sebagai alat 

ukur penelitian. Hasil selengkapnya dapat dilihat di Lampiran C-

1. 

Tabel 6. Sebaran Item Valid dan Gugur dalam Skala Work-

Study Conflict 

Aspek Nomor item Jumlah 

Favorable Unfavorable 

Time-based 

conflict 

1, 7, 13, 19, 25 4, 10, 16, 22, 28 10 

Strain-based 

conflict 

5, 11, 17, 23, 

29 

2, 8, 14*, 20, 26 9 

Behavior-based 

Conflict 

3, 9, 15, 21, 27 6, 12*, 18, 24, 

30* 

8 

Total 15 12 27 

*=item gugur 

 

2. Validitas dan Reliabilitas Skala Hardiness pada Mahasiswa 

yang Bekerja 

Skala hardiness pada mahasiswa yang bekerja terdiri dari 30 

item berdasarkan uji validitas terdapat 20 item valid dan 10 item 

gugur. Hasil uji koefisien validitas menunjukkan pada rentang 

0,314 hingga 0,627 dengan taraf signifikansi 5% yaitu 0,2329. 

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa koefisien alpha 

hardiness sebesar 0,853. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel 

ini bersifat reliabel sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur 

penelitian. Hasil selengkapnya dapat dilihat di Lampiran C-2. 
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Tabel 7. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Hardiness pada 

Mahasiswa yang Bekerja 

*=item gugur 

Aspek Nomor item Jumlah 

Favorable Unfavorable 

Komitmen 1, 3, 10, 17, 19,  2*, 9, 11*, 18*, 

26* 

6 

Kontrol 5, 12, 21, 25, 27 4, 13*, 20, 28, 

30* 

8 

Tantangan 

 

7, 14*, 16, 23*, 

29 

6*, 8*, 15, 22, 24 6 

Total 13 7 20 
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