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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian  

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

menentukan tempat atau kancah penelitian. Penelitian ini dilakukan di 

Fakultas Teknologi Pertanian Program Studi Teknologi Pangan 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang terletak di Jalan 

Pawiyatan Luhur IV nomor 1, Kecamatan Bendan Duwur, Kota 

Semarang. Saat ini Unika Soegijapranata memiliki delapan fakultas 

dengan 1 program diploma, 18 program studi sarjana, dan 9 program 

magister. Fakultas Teknologi Pertanian, Program Studi Teknologi 

Pangan sudah berdiri sejak tahun 1995 dan telah berakreditasi A sejak 

tahun 2003 serta memiliki visi pendidikan yaitu menjadi akademik yang 

kritis, manusiawi serta menjadi salah satu pelopor dalam memecahkan 

permasalahan pangan yang dihadapi secara aktual oleh masyarakat 

melalui pendekatan sistematik. Visi tersebut akan diwujudkan melalui 

misi yaitu : 

1. Mengembangkan kajian “Sistem Pangan Berkelanjutan” 

(Sustainable Food System) melalui program pendidikan pengajaran, 

penelitian, dan pengabdian masyarakat secara terintegrasi. 
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2. Menyiapkan tenaga profesional di bidang pangan yang memiliki 

ketrampilan kepemimpinan, komunikasi dan kerjasama dalam 

kelompok. 

3. Menyelenggarakan proses belajar mengajar yang tertib, disiplin dan 

aktif dalam semangat cinta kebenaran, terbuka serta peduli terhadap 

lingkungan dan masyarakat tersisih. 

4. Membangun suasana kampus yang mendukung mahasiswa 

berkembang menjadi pribadi yang percaya diri, jujur, kreatif dan 

bertanggung jawab.   

Beberapa fasilitas penunjang pengembangan kompetensi dan 

akademik yang dimiliki Program Teknologi Pangan antara lain 

Laboratorium Rekayasa Pengolahan Pangan, Laboratorium Ilmu 

Pangan, Laboratorium Mikrobiologi Pangan, Laboratorium Mutu dan 

Keamanan Pangan, Laboratorium Penelitian, Laboratorium Sensori, 

Centre of Food Agricultural (CFA), dan Laboratorium Nutrisi dan 

Teknologi Kuliner.  

Mahasiswa Program Studi Teknologi Pangan yang mengambil 

mata kuliah skripsi pada periode 2017/2018 sebanyak  211 mahasiswa 

pada semester ganjil dan 217 mahasiswa pada semester genap. 

Pertimbangan yang mendasari peneliti memilih Fakultas 

Teknologi Pangan Program Studi Teknologi Pangan sebagai tempat 

penelitian adalah sebagai berikut : 
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1. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari BMSI menunjukkan 

bahwa pada periode 2016/2017 mahasiswa yang mengambil mata 

kuliah skripsi tercatat lebih banyak daripada mahasiswa yang lulus 

di tahun 2017 atau hanya 11% dari total mahasiswa yang mampu 

menyelesaikan skripsi dalam kurun waktu dua semester. 

2. Tempat penelitian mudah dijangkau oleh peneliti sehingga 

mempermudah  pelaksanaan penelitian. 

3. Peneliti mendapat dukungan dan ijin resmi dari Dekan Teknologi 

Pertanian Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

B. Persiapan Penelitian 

1. Penyusunan Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

motivasi menyusun skripsi dan skala komunikasi interpersonal. 

a. Skala Motivasi Menyusun Skripsi 

Skala motivasi menyusun skripsi disusun berdasarkan aspek-

aspek motivasi menyusun skripsi yaitu : menggerakkan, mengarahkan 

dan menopang. Skala ini terdiri dari 24 item yang terbagi menjadi dua 

kelompok, yaitu item favourable sebanyak 12 item dan item 

unfavourable sebanyak 12 item. Sebaran item favourable dan 

unfavourable motivasi menyusun skripsi dapat dilihat dalam tabel 3. 
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Tabel 3 

Sebaran Item Skala Motivasi Menyusun Skripsi 

 

Aspek Nomor Item 

 

Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Menggerakkan 1,7,13,19 4,10,16,22 8 

Mengarahkan 5,11,17,23 2,8,14,20 8 

Menopang 3,9,15,21 6,12,18,24 8 

Total 12 12 24 

b. Skala Komunikasi Interpersonal Mahasiswa – Dosen Pembimbing 

Skala komunikasi interpersonal disusun berdasarkan aspek-aspek 

komunikasi interpersonal yang meliputi : keterbukaan, empati, 

dukungan, sikap positif, dan kesetaraan. Skala ini terdiri dari 20 item 

yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu item favourable sebanyak 10 

item dan item unfavourable sebanyak 10 item. Sebaran item favourable 

dan unfavourable motivasi menyusun skripsi dapat dilihat dalam tabel 

4. 

Tabel 4 

Sebaran Item Skala Komunikasi Interpersonal Mahasiswa - 

Dosen Pembimbing 

Aspek Nomor Item 

 

Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Keterbukaan 1,11 6,16 4 

Empati 7,17 2,12 4 

Dukungan 3,13 8,18 4 

Sikap Positif 9,19 4,14 4 

Kesetaraan 5,15 10,20 4 

Total 10 10 20 
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2. Permohonan Ijin Penelitian 

Sebelum penelitian terlaksana, peneliti harus mendapatkan ijin 

terlebih dahulu dari pihak-pihak yang terkait. Pertama, peneliti meminta 

surat pengantar pada Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. Melalui surat ijin pengantar dengan nomor 

2782/B.7.3/FP/V/2018, peneliti mengajukan permohonan ijin penelitian 

kepada Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. Setelah pihak Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang memberikan ijin dengan 

mengeluarkan surat dengan nomor 01541/B.3.2/FTP/07/2018, peneliti 

langsung melaksanakan penelitian. 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan sistem try 

out terpakai yaitu pengambilan data yang hanya dilakukan satu kali dan 

sekaligus digunakan sebagai data penelitian dengan mempertimbangkan 

keterbatasan subyek serta efisiensi waktu, tenaga dan biaya dalam 

melaksanakan penelitian. 

Penelitian dilakukan pada 21 Juni hingga 29 Juni 2018 di area 

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. Skala diberikan kepada mahasiswa aktif Program Studi 

Teknologi Pangan di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang 

mengambil mata kuliah skripsi. Peneliti membagikan skala secara 

langsung kepada subyek dengan cara menemui subyek di area Fakultas 
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Teknologi Pertanian. Sebelum peneliti memberikan skala, peneliti 

memperkenalkan diri kepada subyek dan melakukan konfirmasi kepada 

subyek secara lisan agar benar-benar sesuai dengan karakteristik yang 

ditentukan. Selain itu, peneliti juga dibantu oleh subyek yang sekiranya 

memiliki koneksi calon subyek lain yang memenuhi kriteria populasi. 

Subyek membantu peneliti dengan cara mengantarkan peneliti untuk 

menemui calon subyek lain. Selain itu, peneliti juga menitipkan 5 

bendel skala kepada subyek untuk diberikan kepada calon subyek lain 

yang memenuhi karakteristik yang telah ditentukan. Setelah tiga hari 

kemudian, peneliti mengambil skala tersebut dari subyek. Peneliti 

menggunakan metode pengumpulan data incidental sampling dan 

mendapatkan 52 responden dalam penelitian ini. Akan tetapi skala yang 

digunakan dalam perhitungan sejumlah 50 responden dikarenakan 2 

skala tidak dapat digunakan karena adanya beberapa pernyataan yang 

tidak diisi oleh subyek. 

D. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Data yang telah didapat oleh peneliti kemudian diuji validitas 

dan reliabilitasnya untuk mengetahui bahwa alat ukur yang digunakan 

sudah valid dan reliabel. Data dianalisis menggunakan bantuan program 

Statistical Package for Social Science 16.0 for Windows. Pengujian 

validitas alat ukur menggunakan teknik korelasi Product Moment 

kemudian hasilnya dikoreksi dengan menggunakan teknik korelasi Part 
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Whole, sedangkan uji reliabilitas alat ukur menggunakan teknik Alpha 

Cronbach. 

1. Skala Motivasi Menyusun Skripsi 

Total item pada skala motivasi menyusun skripsi adalah 24 item. 

Pengujian dilaksanakan dua putaran dengan empat item gugur pada 

putaran pertama dan 20 item lainnya valid sampai putaran kedua. Nilai 

koefisien Alpha Cronbach putaran pertama sebesar 0,830 kemudian 

peneliti menghilangkan item-item yang gugur untuk melakukan 

pengujian putaran kedua yang mendapatkan nilai koefisien sebesar 

0,863 yang berarti alat ukur tersebut valid dan reliabel sehingga layak 

dipakai dalam penelitian. 

Tabel 5 

Sebaran Item Valid atau Gugur 

 Skala Motivasi Menyusun Skripsi 

Aspek Nomor Item 

 

Jumlah 

Item 

Valid Favourable Unfavourable 

Menggerakkan 1,7,13,19 4,10*,16,22 7 

Mengarahkan 5,11,17,23 2,8,14,20* 7 

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

Total Item Valid 10 10 20 

Tanda (*) item gugur 

2. Skala Komunikasi Interpersonal Mahasiswa – Dosen Pembimbing 

Total item pada skala komunikasi interpersonal adalah 20 item. 

Pengujian dilaksanakan dua putaran dengan tiga item gugur pada 

putaran pertama dan 17 item lainnya valid sampai putaran kedua. Nilai 

koefisien Alpha Cronbach putaran pertama sebesar 0,834 kemudian 
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peneliti menghilangkan item-item yang gugur untuk melakukan 

pengujian putaran kedua yang mendapatkan nilai koefisien sebesar 

0,845 yang berarti alat ukur tersebut valid dan reliabel sehingga layak 

dipakai dalam penelitian. 

Tabel 6 

Sebaran Item Valid atau Gugur 

Skala Komunikasi Interpersonal Mahasiswa - Dosen 

Pembimbing 

 

Aspek Nomor Item 

 

Jumlah 

Item 

Valid Favourable Unfavourable 

Keterbukaan 1,11 6*,16 3 

Empati 7,17* 2,12 3 

Dukungan 3,13 8,18 4 

Sikap Positif 9,19 4,14 4 

Kesetaraan 5*,15 10,20 3 

Total Item Valid 8 9 17 

Tanda (*) item gugur 


