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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Kancah atau tempat dalam penelitian ini adalah Universitas 

Katolik Soegijapranata. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

(UNIKA Soegijapranata) berlokasi di Jalan Pawiyatan Luhur IV nomor 

1, Kecamatan Bendan Dhuwur, Kota Semarang, Jawa Tengah.  

UNIKA Soegijapranata yang sebelumnya bernama UNIKA 

Atma Jaya ini berdiri pada 5 Agustus 1982. UNIKA Soegijapranata saat 

ini memiliki delapan fakultas yang dipecah menjadi 18 program studi 

sarjana dan satu program diploma, selain itu UNIKA juga memiliki 

sembilan program magister. UNIKA Soegijapranata memiliki beberapa 

fasilitas diantaranya perpustakaan, Pusat Psikologi Terapan, 

laboratorium penunjang perkuliahan, sarana olahraga dan unit kegiatan 

mahasiswa, tempat ibadah, mini market, serta koneksi internet sebagai 

penunjang kegiatan perkuliahan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif 

Universitas Katolik Soegijapranata angkatan 2014-2016, dan sedang 

menjalani masa perkuliahan ditahun ke-tiga dan ke-empat. Sampel akan 

diambil minimal 10 orang untuk mewakili setiap fakultas yang ada di 
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UNIKA Soegijapranata. Pada penelitian ini dibutuhkan minimal 80 

subjek untuk penelitian.  

 

B. Persiapan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

mempersiapkan beberapa hal yang diperlukan untuk terlaksananya 

penelitian ini. Hal tersebut adalah tiga buah skala sebagai alat ukur dan 

surat ijin penelitian. 

1. Penyusunan Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah 

skala yang disusun berdasarkan teori-teori yang telah disampaikan di 

bab sebelumnya. Skala tersebut ialah skala depresi pada mahasiswa, 

skala internal locus of control, dan skala external locus of control. 

Untuk membuat skala, peneliti terlebih dahulu membuat definisi 

operasional dari depresi pada mahasiswa, internal locus of control, 

dan external locus of control, kemudian peneliti menyusun item-item 

skala berdasarkan teori-teori dari setiap variabel yang telah dibahas 

pada bab tinjauan pustaka. 

a. Skala Depresi pada Mahasiswa 

Variabel depresi pada mahasiswa akan diukur menggunakan 

Skala Depresi pada Mahasiswa yang disusun oleh peneliti 

berdasarkan empat manifestasi depresi yang diungkap oleh 

Nevid, dkk (dalam Meldawati, 2014). Manifestasi tersebut 

kemudian diurai menjadi 30 item, yang terdiri dari 19 item 

favourable dan 11 item unfavourable. Terdapat empat alternatif 
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jawaban yang digunakan yaitu: Selalu (SL); Sering (SR); Jarang 

(J); dan Tidak Pernah (TP). Skala Depresi pada Mahasiswa dapat 

dilihat pada lampiran A-1 . Berikut sebaran item pada skala : 

Tabel 4.  

Sebaran Item Skala Depresi pada Mahasiswa 

Manifestasi 

Depresi 

Nomor Item 
Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Emotional 1, 9, 17, 23,27 5, 13 7 

Motivational 10, 18, 24 2, 6, 14 6 

Vegetatif & 

Fisik 
3, 11, 19, 25, 28 7, 15, 21 8 

Kognitif 
4, 12, 20, 26, 29, 

30 
8, 16, 22 9 

JUMLAH 19 11 30 

 

b. Skala Internal Locus of control  

Variabel Internal Locus of control disusun berdasarkan 

aspek yang dikemukakan oleh Phares (dalam Sukma, 2012). 

Aspek-aspek tersebut kemudian diurai menjadi 20 item yang 

terdiri dari 12 item favourable dan 8 item unfavourable. Terdapat 

empat pilihan jawaban pada skala ini, yaitu : Sangat Sesuai (SS); 

Sesuai (S); Tidak Sesuai (TS); dan Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Skala Locus of control Internal dapat dilihat pada lampiran A-2 . 

Berikut sebaran item pada skala : 
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Tabel 5.  

Sebaran Item Internal Locus of control  

Aspek 
Nomor Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

Kemampuan 1,8,15,18 - 4 

Nasib - 2,9 2 

Keberuntungan - 3,10 2 

Minat 4,11,16,19 - 4 

Sosial Ekonomi - 5,12 2 

Pengaruh Orang 

Lain 
- 6,13 2 

Usaha 7,14,17,20 - 4 

Jumlah 12 8 20 

 

c. Skala Locus of control External  

Variabel Locus of control External disusun berdasarkan 

aspek yang dikemukakan oleh Phares (dalam Sukma, 2012). 

Aspek-aspek tersebut kemudian diurai menjadi 18 item yang 

terdiri dari 12 item favourable dan 6 item unfavourable. Terdapat 

empat pilihan jawaban pada skala ini, yaitu : Sangat Sesuai (SS); 

Sesuai (S); Tidak Sesuai (TS); dan Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Skala locus of control external dapat dilihat pada lampiran A-3 . 

Berikut sebaran item pada skala : 

Tabel 6.  

Sebaran Item External Locus of control  

Aspek 
Nomor Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

Kemampuan - 2, 11 2 

Nasib 1, 12, 15 - 3 

Keberuntungan 3, 10, 16 - 3 

Minat - 4, 9 2 

Sosial Ekonomi 5, 8, 17 - 3 

Pengaruh Orang Lain 7, 14,18 - 3 

Usaha - 6, 13 2 

Jumlah 12 6 18 
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2. Perijinan Penelitian 

Selain membuat alat ukur yang berupa skala, peneliti juga 

melakukan persiapan dengan cara mengajukan surat permohonan ijin 

penelitian kepada pihak-pihak yang terkait dalam proses penelitian 

ini. Permohonan ijin ini melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Mengajukan permohonan ijin dari Fakultas Psikologi yang 

disetujui oleh dekan dari setiap fakultas (delapan fakultas) yang 

ada di Universitas Katolik Soegijapranata. 

b. Surat permohonan ijin yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata untuk Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis dengan nomor surat 

3161/B.7.3/FP/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018, kemudian 

mendapat balasan surat persetujuan ijin melakukan penelitian 

dengan nomor surat 01198/B.3.3/FEB/VIII/2018 dari Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tanggal 20 Agustus 2018. 

c. Surat permohonan ijin yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata untuk Fakultas 

Teknologi Pertanian dengan nomor surat 

3168/B.7.3/FP/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018, kemudian 

mendapat balasan surat disposisi dengan nomor agenda 

27/FTP/2018 dari Dekan Fakultas Teknologi Pertanian pada 

tanggal 31 Juli 2018. 

d. Surat permohonan ijin yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata untuk Fakultas 
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Psikologi dengan nomor surat 3163/B.7.3/FP/VII/2018 

tertanggal 25 Juli 2018, kemudian mendapat surat disposisi 

dengan nomor 00483/FP/VII/2018 dari Dekan Fakultas 

Psikologi pada tanggal 30 Juli 2018. 

e. Surat permohonan ijin yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata untuk Fakultas 

Hukum dan Komunikasi dengan nomor surat 

3164/B.7.3/FP/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018, kemudian 

mendapat ijin melakukan penelitian secara verbal. 

f. Surat permohonan ijin yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata untuk Fakultas 

Ilmu Komputer dengan nomor surat 3166/B.7.3/FP/VII/2018 

tertanggal 25 Juli 2018, kemudian mendapat balasan surat ijin 

melakukan penelitian dengan nomor surat 

114/B.7.3/Ikom/VII/2018 dari Dekan Fakultas Ilmu Komputer 

pada tanggal 31 Juli 2018. 

g. Surat permohonan ijin yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata untuk Fakultas 

Arsitektur dan Desain dengan nomor surat 

3162/B.7.3/FP/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018, kemudian 

mendapat ijin melakukan penelitian secara verbal. 

h. Surat permohonan ijin yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata untuk Fakultas 

Teknik dengan nomor surat 3167/B.7.3/FP/VII/2018 tertanggal 

25 Juli 2018, kemudian mendapat balasan surat ijin melakukan 
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penelitian dengan nomor agenda 00387/FT/07/2018 dari Dekan 

Fakultas Teknik pada tanggal 31 Juli 2018 . 

i. Surat permohonan ijin yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata untuk Fakultas 

Bahasa dan Seni dengan nomor surat 3165/B.7.3/FP/VII/2018 

tertanggal 25 Juli 2018, kemudian mendapat ijin melakukan 

penelitian secara verbal. 

 

3. Pelaksanaan Penelitian 

Peda penelitian ini, peneliti menggunakan metode try-out 

terpakai. Try-out terpakai ialah dimana proses pengambilan data 

penelitian yang terkait dengan depresi pada mahasiswa dan locus of 

control internal serta locus of control external hanya dilakukan satu 

kali. Data yang terkumpul kemudian diuji validitas dan 

reliabilitasnnya dan selanjutnya skor item-item yang valid akan 

ditabulasi ulang dan akan dianalisis untuk uji asumsi, regresi dan lain 

sebagainya.  

Pengumpulan data mulai dilakukan pada tanggal 30 Juli 2018 

sampai dengan 22 Agustus 2018 dan bertempat di Universitas 

Katolik Soegijapranata. Peneliti mememilih untuk menggunakan 

metode try-out terpakai karena metode tersebut ditinjau lebih efisien 

dari segi waktu mengingat pada proses penyebaran skala, baik 

mahasiswa maupun pihak universitas sedang berada pada masa libur 

dan persiapan untuk penerimaan mahasiswa baru. Hal tersebut 
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kemudian berpengaruh pada proses perijinan dan pengumpulan data 

yang dilakukan.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik cluster 

quota incidental sampling, dimana masing-masing fakultas akan 

memiliki sejumlah subjek representatif agar dapat mewakili populasi 

disetiap fakultas yang ada di Universitas Katolik Soegijapranata. 

Proses pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

peneliti mendatangi setiap fakultas yang ada, dan secara acak peneliti 

akan menghampiri mahasiswa yang berada di lingkungan fakultas, 

kemudian peneliti akan menanyakan asal fakultas, angkatan, dan usia 

subjek. Setelah dirasa sesuai dengan karakteristik yang telah 

ditentukan, maka peneliti akan menjelaskan apa maksud dan 

bagaimana cara pengerjaan skala secara garis besar. Setiap subjek 

akan mengisi 3 buah skala yang masing-masing berisi: 30 item untuk 

skala depresi pada mahasiswa; 20 item untuk skala locus of control 

internal; dan 18 item untuk locus of control external. Berikut rincian 

populasi dan sampel yang digunakan pada penelitian ini: 

Tabel 7.  

Data populasi dan sampel mahasiswa aktif angkatan 2014-2016 

No Fakultas Populasi Sampel 

1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 455 21 

2 Fakultas Teknologi Pertanian 735 14 

3 Fakultas Psikologi 580 12 

4 
Fakultas Hukum dan 

Komunikasi 
379 15 

5 Fakultas Arsitektur dan Desain 648 12 

6 Fakultas Bahasa dan Seni 158 11 

7 Fakultas Teknik 234 12 

8 Fakultas Ilmu Komputer 127 12 

TOTAL 3.316 109 
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 Dengan demikian jumlah subjek dalam penelitian ini adalah 

109 orang yang merupakan subjek representatif dari masing-masing 

fakultas dengan rentang usia 18-24 tahun dan merupakan mahasiswa 

aktif. Skala yang sudah terkumpul kemudian diskor dan 

ditabulasikan sehingga dapat digunakan sebagai data uji coba. Data 

uji coba dapat dilihat pada lampiran B 

  

C. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur  

Proses uji coba alat ukur dilakukan guna menguji validtas dan 

reliabilitas alat ukur dalam kancah penelitian. Perhitungan tersebut 

dilakukan dengan menggunakan alat bantu komputer yaitu program 

Statistical Package for Social Science (SPSS) for windows Release 

21.0. Perhitungan validitas item skala depresi pada mahasiswa, skala 

internal locus of control, dan skala external locus of control peneliti  

menggunakan alat ukur korelasi product moment kemudian di koreksi 

dengan menggumakan Part-Whole Correlation. Selanjutnya untuk 

menghitung reliabilitas alat ukur, peneliti menggunakan koefisien 

Alpha Cronbach.  

1. Skala Depresi pada Mahasiswa 

Total item pada skala depresi pada mahasiswa berjumlah 30 

item. Dengan batasan r table sebesar 0,1584, pengujian dilaksanakan 

dalam empat putaran tujuh item gugur pada putaran pertama, dua 

item gugur pada putaran kedua, satu item gugur pada putaran ketiga, 

dan 20 item valid pada putaran keempat. Nilai koefisien Alpha 

Cronbach putaran pertama yaitu 0,772; kemudian pada putaran 
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kedua nilai keofisien sebesar 0.815; selanjutnya pada putaran ketiga 

nilai koefisien sebesar 0,822; dan pada putaran terakhir nilai 

koefisien Alpha Cronbach senilai 0,827 yang berarti alat ukur 

tersebut valid dan reliabel sehingga layak dipakai dalam penelitian. 

Hasil perhitungan dapat dilihat pada Lampiran C-1 

Tabel 8.  

Sebaran Item Skala Depresi pada Mahasiswa 

Manifestasi 

Depresi 

Nomor Item Jumlah 

Favourable Unfavourable Valid Gugur 

Emotional 1, 9, 17, 23,27 (5), (13) 5 2 

Motivational  10, (18), 24 (2), (6), (14) 2 4 

Vegetatif & 

Fisik 

3, 11, 19, 25, 

28 

7, (15), (21) 6 2 

Kognitif 4, 12, 20, 26, 

29, 30 

8, (16), (22) 7 2 

Jumlah 19 11 20 10 

() item gugur 

 

2. Skala Internal Locus of control  

Total item pada skala internal locus of control berjumlah 20 

item. Dengan batasan r table sebesar 0,1584 pengujian dilaksanakan 

dalam tiga putaran dengan dua item gugur pada putaran pertama, 

satu item gugur pada putaran kedua, dan 17 item valid pada putaran 

ketiga. Nilai koefisien Alpha Cronbach putaran pertama yaitu 0,791; 

kemudian pada putaran kedua nilai keofisien sebesar 0,806; dan pada 

putaran terakhir nilai koefisien Alpha Cronbach senilai 0,813 yang 

berarti alat ukur tersebut valid dan reliabel sehingga layak dipakai 

dalam penelitian. Hasil perhitungan dapat dilihat pada Lampiran C-2. 
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Tabel 9.  

Persebaran Item Skala Internal Locus of control  

Aspek-Aspek 

LOC 

Nomor Item Jumlah 

Favourable Unfavourable Valid Gugur 

Kemampuan 1,8,15,18 - 4 0 

Nasib - 2,9 2 0 

Keberuntungan - 3,10 2 0 

Minat 4,11,16,19 - 4 0 

Sosial Ekonomi - (5),12 1 1 

Pengaruh Orang 

Lain 

- (6),(13) 0 2 

Usaha 7,14,17,20 - 4 0 

Jumlah 12 8 17 3 

() item gugur 

 

3. Skala External Locus of control  

Total item pada skala external locus of control berjumlah 18 

item. Dengan batasan r table sebesar 0,1584 pengujian dilaksanakan 

dalam dua putaran dengan lima item gugur pada putaran pertama, 

dan 13 item valid pada putaran kedua. Nilai koefisien Alpha 

Cronbach putaran pertama yaitu 0,563; dan pada putaran terakhir 

nilai koefisien Alpha Cronbach senilai 0,707 yang berarti alat ukur 

tersebut valid dan reliabel sehingga layak dipakai dalam penelitian. 

Hasil perhitungan dapat dilihat pada Lampiran C-3. 

Tabel 10.  

Persebaran Item Skala External Locus of control  

Aspek-Aspek 

LOC 

Nomor Item Jumlah 

Favourable Unfavourable Valid Gugur 

Kemampuan - (2), (11) 0 2 

Nasib 1, 12, 15 - 3 0 

Keberuntungan 3, 10, (16) - 2 1 

Minat - 4, 9 2 0 

Sosial Ekonomi 5, 8, 17 - 3 0 

Pengaruh Orang (7), 14,(18) - 1 2 
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Lain 

Usaha - 6, 13 2 0 

Jumlah 12 6 13 5 

() item gugur 

Skor item yang telah dihitung dan valid, lalu ditabulasi kembali 

untuk kemudian digunakan untuk analisis data. Tabulasi skor item 

valid dapat dilihat pada Lampiran D. 

  


