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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSAAN PENELITIAN 

A. ORIENTASI KANCAH PENELITIAN 

Penelitian dilakukan pada para mahasiswa/i yang berasal dari 

Provinsi Papua dan Papua Barat, dimana mereka sedang melanjutkan 

studi perkuliahan di Kota Semarang. Para Mahasiswa/i tersebut tersebar 

di berbagai perguruan tinggi negeri, swasta serta sekolah tinggi lainnya 

dengan berbagai bidang konsentrasi penjurusan sesuai dengan 

kompetensi,  minat dan bakat mereka.  

Para Mahasiswa/i ini bertempat tinggal diberbagai lokasi di Kota 

Semarang, namun mereka memiliki Himpunan atau Komunitas yang 

dikenal dengan nama “HIPMAPAS” ( Himpunan Pelajar & Mahasiswa 

Papua Semarang), yang mana menaungi mereka untuk menghimpun 

relasi antar mereka sehingga mengeratkan rasa kesatuan dan saling tolong 

menolong antara Mahasiswa/i tersebut. Selain itu, secara fungsional 

himpunan tersebut sangat berperan penting guna mengkoordinasi para 

mahasiswa/i dan calon mahasiswa baru untuk memudahkan mereka 

dalam proses pengurusan perkuliahaan bagi calon-calon mahasiswa yang 

memperoleh beasiswa atau bantuan pendidikan dari masing-masing 

Kabupaten yang mewakili 2 Provinsi tersebut serta bagi mereka yang 

secara swadaya membiayai kuliah mereka sendiri. Selain itu Pengurus 

disini juga berperan untuk menjadi “ mentor senior” dalam mengarahkan 

adik-adik junior  seperti membantu mengatasi kendala- kendala yang 

dihadapi, penempatan lokasi tempat tinggal, pengenalan lingkungan, dan 
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lain sebagainya.   Letak Sekretariat Himpunan itu tidak jauh dari jalan 

raya dan pemukiman penduduk. Pengurus Himpunan tersebut 

diakomodir oleh pemerintah daerah asal mereka untuk menyewa sebuah 

rumah di  Jalan Sriwijaya Semarang. Rumah sewa itu berfungsi juga 

sebagai asrama yang menampung para mahasiswa/i tersebut.   

Pada tahun ajaran 2017-2018 Himpunan ini telah mampu 

mengkoordinasi 526 mahasiswa/i Papua di Kota Semarang. Mayoritas 

mereka melanjutkan kuliah di Universitas 17 Agustus Semarang, 

Universitas Negeri Diponegoro Banyumanik, UNAKI, Universitas 

Wahid Hasyin Sampangan, UNNES dan beberapa sekolah tinggi lainnya. 

Disini peneliti mengambil 50 subjek  mahasiswa/i yang beretnis Papua, 

aktif sebagai anggota HIPMAPAS, berusia antara 18-30 tahun dan 

sedang melanjutkan kuliah di perguruan tinggi  Kota Semarang karena 

sesuai dengan kriteria subjek penelitian. 

B. PERSIAPAN PENELITIAN 

1. Penyusunan Alat Ukur 

Dalam penelitian ini, peneliti  menyusun alat ukur melalui 

prosedur penyusunan skala berdasarkan ciri kedua variabel  yang akan 

diteliti, lalu pembuatan skala, penentuan skor item, jumlah item dan 

sebaran item  sebelum pengambilan data  menggunakan kuisioner atau 

angket. 

Penelitian ini menggunakan dua skala yang meliputi skala 

kepercayaan diri dan skala penyesuaian  diri, yaitu: 

a. Skala Kepercayaan Diri 
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Skala ini digunakan untuk mengukur kepercayaan diri 

mahasiswa Papua yang disusun peneliti berdasarkan ciri- ciri 

yang meliputi keyakinan akan apa yang dilakukan, toleransi, 

mampu bersikap optimis, memiliki sikap mandiri dalam 

menjalani hidupnya, bertanggung jawab untuk segala 

tindakannya, mampu berkomunikasi dengan lingkungan, 

realistis menghadapi persoalan. Skala ini terdiri dari 56 items 

berupa pernyataan-pernyataan dengan rincian 28 items 

favorable dan 28 items unfavorable. Sebaran item skala 

penyesuaian diri adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. Sebaran Item Skala Kepercayaan Diri 

Komponen 

 

Jumlah Pertanyaan Total 

favorable Unfavorable 

Keyakinan akan apa 

yang dilakukan 

1, 3, 5, 7 2, 4, 6, 8 8 

Toleransi 9, 11, 13, 15 10, 12, 14, 16 8 

Mampu bersikap 

optimis 

17, 19, 21, 23 18, 20, 22, 24 8 

Memiliki sikap 

mandiri dalam 

menjalani hidupnya 

25, 27, 29, 31 26, 28, 30, 32 8 

Bertanggung jawab 

untuk segala 

tindakannya 

33,35,37,39 34,36,38,40 8 

Mampu 

berkomunikasi 

dengan lingkungan 

41, 43, 45, 47 42, 44, 46, 48 8 

Realistis 

menghadapi 

persoalan 

49, 51, 53, 55 50, 52, 54, 56 8 

Total 28 28 56 
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b. Skala Penyesuain Diri 

Skala ini digunakan untuk mengukur penyesuaian diri 

mahasiswa Papua disusun peneliti melalui ciri-ciri penyesuain 

diri yang meliputi memiliki kemampuan untuk beradaptasi 

dengan tekanan, memiliki citra positif terhadap dirinya, 

bersikap objektif, mampu melakukan relasi interpersonal yang 

baik, menghargai pengalaman, memiliki persepsi yang akurat 

terhadap realita, dan tidak menunjukan adanya ketegangan 

emosional. Skala ini terdiri dari 56 items berupa pernyataan-

pernyataan dengan rincian 28 items favorable dan 28 items 

unfavorable. Sebaran item skala penyesuaian diri adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 5. Sebaran Items Skala Penyesuaian Diri 

Komponen Nomor Item Total 

favorable unfavorable 

Kemampuan 

beradaptasi 

dengan tekanan 

1, 3, 5, 7 2, 4, 6, 8 8 

Memiliki citra 

yang positif 

terhadap dirinya 

9, 11, 13, 15 10, 12, 14, 16 8 

Bersikap obyektif 17, 19, 21, 23 18, 20, 22, 24 8 

Mampu 

melakukan relasi 

interpersonal 

yang baik 

25, 27, 29, 31 26, 28, 30, 32 8 

Menghargai 

pengalaman 

33,35,37,39 34,36,38,40 8 

Memiliki persepsi 

yang akurat 

terhadap realita 

41, 43, 45, 47 42, 44, 46, 48 8 
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Tidak 

menunjukkan 

adanya 

ketegangan 

emosional 

49, 51, 53, 55 50, 52, 54, 56 8 

Total 28 28 56 

 

2. Perijinan 

Persiapan penelitian dilakukan melalui keluarnya surat 

permohonan  ijin penelitian nomor 3100/B.7.3/FP/VII/2018 dari 

Fakultas Psikologi. Surat ini diberikan sebagai bukti bahwa peneliti 

telah mendapat ijin dari fakultas untuk melaksanakan penelitian ini. 

Surat tersebut diberikan kepada Koordinator Pengurus Himpunan 

Pelajar & Mahasiswa Semarang dimana penelitian hendak dilakukan 

kepada para mahasiswa/i Papua yang terhimpun didalam 

kepengurusan tersebut. Permohonan tersebut dijawab secara tertulis 

dengan surat keterangan ijin penelitian beserta 1 lampiran data dari 

himpunan tersebut. 

C. PELAKSAAN PENELITIAN 

Prasurvey Penelitian telah dilakukan sebelumnya pada bulan 

Mei dengan pertimbangan akses lokasi kampus dan tempat tinggal 

subjek yang sulit ditemukan sebanyak 30 subjek. Selain itu, walaupun 

para subjek tergabung dalam suatu Himpunan Pelajar dan Mahasiswa, 

mereka juga memiliki Sub Paguyuban yang mewakili masing-masing 

Kabupaten di Provinsi Papua Barat. Bahkan di bina dan diakomodir 

oleh masing-masing kelembagaan atau Instansi yang mengurus 

pembiayaan mereka selama studi di Kota Semarang. Hal ini 
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mengakibatkan peneliti harus benar-benar mengumpulkan data awal 

tentang jumlah subjek penelitian secara keseluruhan dari masing- 

masing Sub Paguyuban dan Yayasan atau Instansi tersebut. Sebelum 

melakukan pengumpulan data kepastian subjek dari masing-masing 

Sub HIPMAPAS, peneliti juga melakukan wawancara guna 

mencairkan suasana dengan dimderator oleh salah seorang pengurus 

yang ditunjuk untuk membantu peneliti selama proses penelitian ini. 

Wawancara dan observasi dilakukan beberapa kali, sesuai dengan 

kebutuhan sampai data penunjang yang dibutuhkan terpenuhi. Data 

disini , adalah data jumlah pasti mahasiswa/i yang mewakili masing- 

Sub paguyuban atau Komunitas, lalu lokasi tempat tinggal, lokasi 

kampus, lokasi futsal, guna memudahkan peneliti dalam menyebarkan 

angket atau kuisioner. Setelah itu baru peneliti menyebarkan angket 

guna mengambil data selengkapnya untuk dihitung dan dianalisis 

lebih lanjut menggunakan perhitungan statistik, sesuai dengan 

hipotesis dari 2 variabel yang hendak diteliti korelasi antar satu dan 

lainnya. Proses pengambilan data dimulai sehari setelah keluarnya 

surat ijin penelitian dari Fakultas Psikologi Soegijapranata yang 

langsung diantar oleh peneliti ke instansi yang bersangkutan. 

Penyebaran angket dimulai pada tanggal 17 Juli hingga 20 Juli 2018 

dari sekitaran kampus Universitas Negeri Semarang, Lapangan futsal 

di area UNNES,  lalu ke daerah Sampangan, Jatingaleh, Jangli, 

UNDIP Tembalang, dan Kedung Mundu  . Lokasi ini di sesuaikan 

dengan  pertimbangan letak tempat tinggal para subjek agar mudah 

melakukan pencarian subjek. Jumlah subyek penelitian adalah 50 
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orang. Namun, jumlah angket yang disebarkan sebanyak 65 dengan 

pertimbangan kondisi subjek, pemahaman subjek akan isi konten 

pernyataan, ketelitian subjek dalam merespon pernyataan, sehingga 

tidak mempengaruhi hasil analisis selanjutnya..  Setelah itu 

Pengumpulan data , Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan 

oleh peneliti sendiri serta diakomodir oleh salah seorang pengurus 

HIPMAPAS yang memudahkan peneliti untuk mengakses berbagai 

lokasi tempat tinggal para subjek penelitian di Kota Semarang. 

Setelah penyebaran angket sebanyak 65, Peneliti memilih 50 

angket sesuai dengan penentuan subjek penelitian dari 65 angket yang 

telah dikumpulkan, peneliti melakukan pengumpulan dan 

pemerikasaan angket, kelengkapan jawabaan pernyataan, pemberian 

nomor subjek, lalu melakukan tabulasi data masing-masing subjek, 

pemberian skor,dan total skor guna mempermudah analisis 

menggunkana program SPSS untuk menghitung validitas dan 

reliabilitas skor yang diperoleh. Setelah itu , item yang dinyatakan 

digugur akan dihilang dalam beberap kali perhitungan, baru masuk ke 

uji asumsi atau prasyarat untuk menguji  normalitas dan linearitas. 

Kemdian, di uji hipotesisnya untuk melihat korelasi antara kedua 

varibel tersebut. 

. Selama melakukan pengambilan data awal dan juga pengisian 

kuisioner untuk para subjek sendiri terdapat banyak kendala-kendala 

seperti jarak, waktu, serta pemahaman akan  isi konten  pernyataan 

dalam kuisioner yang disebarkan.Sebelum melakukan prasurvey dan 

penelitian, peneliti meminta ijin terlebih dahulu  para pendamping 
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subjek, pengurus komunitas, pengurus yayasan yang mana 

mengakomodir segala keperluan subjek di Kota Semarang  selama 

masa studi. Mereka pun memberikan gambaran tentang kondisi 

psikologis para subjek yang hendak di teliti seperti cenderung 

tertutup, dan membatasi pergaulan dengan orang baru. Perlu 

pendekatan secara persuasif, kesabaran “extra” dan  pertemuan yang 

intens guna menjalin relasi agar memudahkan pengambilan data 

kuisioner/angket. Kendala lain yang dirasakan peneliti secara 

langsung adalah waktu antara mengurus persiapan ujian , tanggung 

jawab pekerjaan dengan jarak lokasi kerja antara kampus dan kantor 

yang berbeda Pulau. Hal ini berdampak pada manajemen waktu serta 

besarnya biaya yang diperlukan dalam persiapan penelitian serta  

proses persiapan ujian. 

  

D. Pengujian Alat Ukur 

1. Perhitungan Validitas dan Reliabilitas 

Dalam penelitian ini peneliti memilih memakai analisis 

korelasi Product moment , lalu di koreksi kembali memakai Part 

Whole . Setelah itu, Uji Realibiltas memakai teknik Alpha Cronbach. 

(Setiasih, 2013, h.154). 

2. Sebaran Items Valid dan Gugur 

a. Skala Kepercayaan Diri 

Setelah penyebaran angket dan pengumpulan data dari 

skala kepercayaan diri lalu peneliti melakukan perhitungan 

manual untuk tabulasi data dari 50 subjek dan 56 items. 
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Bertolak dari hasil perhitungan validitas skala kepercayaan diri 

memakai program statistik SPSS 13 (Wismanto, 20016, h.15), 

maka diperoleh 13 item dinyatakan gugur dan 43 item 

dinyatakan valid. Item yang dinyatakan valid tersebut memiliki 

koefisien validitas antara 0,311 sampai dengan 0,669 dengan 

taraf signifikansi  5 %. Kemudian peneliti menguji  reliabilitas 

memakai teknik Alpa Cronbach dengan hasil koefisien korelasi 

reliabilitas sebesar 0,910 untuk putaran pertama dan untuk 

putaran kedua 0,928. ( Lampiran C-1) 

Sebaran item skala kepercayaan diri  yang valid dan 

gugur  adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 6. Sebaran Item Valid dan Tidak Valid Skala 

Kepercayaan Diri 

 

Komponen 

 

Jumlah Pertanyaan Total 

Valid 
favorable Unfavorable 

Keyakinan akan apa 

yang dilakukan 

1, 3, 5, 7 2*, 4, 6, 8 7 

Toleransi 9, 11*, 13, 15 10, 12, 14*, 

16* 

5 

Mampu bersikap 

optimis 

17, 19, 21*, 

23* 

18*, 20*, 22, 

24 

4 

Memiliki sikap 

mandiri dalam 

menjalani hidupnya 

25, 27, 29, 31 26, 28*, 30, 

32* 

6 

Bertanggung jawab 

untuk segala 

tindakannya 

33,35,37,39 34,36,38,40 8 

Mampu 

berkomunikasi 

dengan lingkungan 

41, 43, 45, 47 42, 44*, 46, 

48* 

6 
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Realistis 

menghadapi 

persoalan 

49*, 51, 53, 

55 

50, 52, 54, 56 7 

Total Valid 24 19 43 

    Keterangan : 

(*) = Menunjukkan Item Gugur 

b. Skala Penyesuaian Diri 

Setelah penyebaran angket dan pengumpulan data dari 

skala penyesuaian diri, lalu peneliti melakukan perhitungan 

manual untuk tabulasi data dari 50 subjek dan 56 items. 

Bertolak dari hasil perhitungan validitas skala kepercayaan diri 

memakai program statistik SPSS 13 (Wismanto, 2006, h.15),   

maka diperoleh 14 item dinyatakan gugur dan 42 item 

dinyatakan valid. Item yang dinyatakan valid tersebut memiliki 

koefisien validitas antara 0,305 sampai dengan 0,694 dengan 

taraf signifikansi  5 %. Kemudian peneliti menguji  reliabilitas 

memakai teknik Alpa Cronbach dengan hasil koefisien 

reliabilitas sebesar 0,928. ( Lampiran C-2) 

Sebaran item skala penyesuaian diri  yang valid dan 

gugur  adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 7. Sebaran Items Valid dan Tidak Valid Skala 

Penyesuaian Diri 

 

Komponen Nomor Item Total 

Valid 
favorable unfavorable 

Kemampuan 

beradaptasi 

dengan tekanan 

1, 3, 5, 7 2, 4*, 6, 8* 6 
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Memiliki citra 

yang positif 

terhadap dirinya 

9, 11*, 13, 

15 

10, 12*, 14, 

16 

6 

Bersikap obyektif 17, 19, 21, 

23 

18*, 20, 22, 

24* 

6 

Mampu 

melakukan relasi 

interpersonal 

yang baik 

25, 27, 29, 

31* 

26, 28, 30, 32 7 

Menghargai 

pengalaman 

33,35,37,39 34,36,38*,40 7 

Memiliki persepsi 

yang akurat 

terhadap realita 

41, 43, 45, 

47* 

42, 44*, 46, 

48 

6 

Tidak 

menunjukkan 

adanya 

ketegangan 

emosional 

49, 51*, 53, 

55 

50, 52*, 54,* 

56* 

4 

Total Valid 24 18 42 

 

Keterangan : 

 (*) = Menunjukkan Item gugur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


