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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian  

Sebelum penelitian dilaksanakan, tahap awal yang harus dilakukan 

adalah menentukan tempat dimana penelitian akan dilakukan serta 

mempersiapkan segala sesuatunya agar penelitian dapat berjalan dengan 

lancar. Tempat yang peneliti gunakan untuk penelitian adalah lima tempat 

pendampingan  Pelayanan Sosial GARAM (PS GARAM) yang bertempat di 

daerah Deliksari, Kalialang, Bongsari, Gunung Brintik, dan Sambiroto. Dari 

lima tempat tersebut terdapat 36 subjek penelitian. “GARAM” kependekan 

dari GAram dan RAgi Masyarakat. Diberi nama demikian untuk 

menghidupkan kesadaran akan panggilan dan perutusan sebagai warga 

Gereja dan masyarakat yang berperan menjadi garam dan ragi di dalam 

masyarakat dewasa ini. 

Dalam pergumulan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat, PS 

GARAM menemukan empat kelompok situasi pendidikan anak dalam 

hubungannya dengan kemampuan orangtua mereka di bidang ekonomi. 

Kelompok 1 : orangtua mampu, anak pandai;  

kelompok 2 : orangtua mampu, anak bodoh;  

kelompok 3 : orangtua tak mampu, anak pandai;  

kelompok 4 : orangtua tak mampu, anak bodoh. 

Kelompok terakhir inilah yang diutamakan dalam pelayanan PS GARAM. 

Merekalah yang dirasa sangat membutuhkan pendampingan. 
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Tempat pendampingan PS GARAM di Deliksari berada di Balai RW 

Deliksari. Berada di sana sejak pertama kali pendampingan dimulai di tempat 

itu. Dampingan sempat dipindah ke rumah pendamping di sana selama 

beberapa bulan karena renovasi Balai RW, tetapi sekarang pendampingan 

sudah kembali berjalan di balai RW. Munculnya perumahan di Deliksari 

berasal dari pemulung yang direlokasi dari daerah Jatibarang. Mereka 

disediakan lahan dan rumah-rumah sederhana semi permanen untuk menjadi 

tempat tinggal setelah direlokasi oleh pemerintah daerah. Letak Balai RW 

berada di tengah-tengah perkampungan Deliksari, anak-anak yang 

didampingi PS GARAM tinggal di sekitar balai RW dan kampung tersebut. 

Dari semua anak pendampingan, terdapat sepuluh subjek yang memenuhi 

kriteria penelitian. 

Tempat pendampingan Kalialang berada di sebuah bangunan bekas 

PAUD yang sekarang sudah tidak aktif lagi. Awalnya berada di Balai RW, 

kemudian karena digunakan untuk kegiatan warga, dua tahun belakangan 

pendampingan di lakukan di bangunan tersebut. Balai RW dan bangunan 

PAUD ini berada di tengah perkampungan Kalialang. Di tempat dampingan 

ini terdapat lima subjek penelitian. 

Tempat dampingan di Bongsari berada di Griya Paseban, sebuah 

kompleks rumah retret dan susteran milik konggregasi suster 

Penyelenggaraan Ilahi. Anak-anak yang didampingi merpakan anak-anak 

yang tinggal di sekitar Griya Paseban. Sebagian besar dari orangtua mereka 

adalah perantau yang berasal dari Sumowono, Kendal, Klaten, dan Gunung 

Pati. Sebagian anak-anak lain hanya dititipkan di rumah nenek atau 

kakekknya di sana dan dijemput pulang pada sore atau malam hari. 
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Pengambilan data dilakukan ketika kegiatan pendampingan, terdapat lima 

anak yang menjadi subjek penelitian. 

Tempat dampingan di Gunung Brintik berada di ‘Rumah Idaman’ 

yang juga biasa digunakan sebagai kapel atau tempat berkumpul dan 

beribadah milik umat Katholik sekitar. Gunung Brintik sebenarnya adalah 

bukit yang digunakan sebagai pemakaman umum. Tempat tinggal anak-anak 

pendampingan berada di sekitar pemakaman umum Gunung Brintik yang 

letaknya ada di sekitar puncak bukit. Di daerah pendampingan ini, terdapat 

tujuh anak yang menjadi subjek penelitian. 

Tempat dampingan di Sambiroto berada di salah satu kelas SD Kebon 

Dalem 2. Tempat tinggal anak-anak pendampingan bersebelahan dengan 

komplek sekolah tersebut. Daerah itu merupakan perkampungan kecil di 

pinggir jalan raya Sambiroto yang berdampingan dengan pemakaman 

tertutup. Dari tempat dampingan ini terdapat sembilan subjek penelitian. 

Berikut adalah tabel sebaran subjek pada lima tempat penelitian: 

  

Tabel 3 

Tempat Sebaran Subjek Penelitian 

Tempat Penelitian Jumlah Subjek 

Deliksari 10 

Kalialang 5 

Bongsari 5 

Gunung Brintik 7 

Sambiroto 9 

Total 36 
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Ketika subjek mengisi skala, beberapa subjek didampingi dan kerap 

bertanya tentang pernyataan yang ada dalam skala. Peneliti dan pendamping 

turut menjelaskan maksud dari pernyataan yang ditanyakan subjek. 

Pendamping, dibantu peneliti, juga menjelaskan kepada beberapa subjek 

dengan menggunakan bahasa Jawa agar mereka lebih mudah mengerti. 

Subjek yang banyak bertanya sebagian besar anak kelas 1-2 SD. Situasi ini 

ada di kelima tempat penelitian ketika pengambilan data. 

 

B. Persiapan Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan dua alat ukur untuk mengungkap hubungan 

kelekatan dengan motivasi berprestasi anak-anak pendampingan PS 

GARAM. Dua alat ukur tersebut adalah skala kelekatan dan skala motivasi 

belajar. 

Dalam penyusuna kedua skala tersebut, peneliti menentukan aspek dan 

jenis variabel berdasarkan teori. Variabel motivasi berprestasi memiliki enam 

aspek, yaitu tanggung jawab, pemilihan tugas berisiko, memperhatikan 

masukan, kreatifitas dan inovatif, menyelesaikan tugas dengan cepat, 

keinginan menjadi yang terbaik. Sedangakan variabel kelekatan memiliki 

tiga jenis, yaitu secure attachmen, resistant attachment, dan avoidant 

attachment. 

Selanjutnya peneliti membuat blueprint sesuai dengan indikator dari 

jenis atau aspek pada masing-masing variabel sebagai pedoman jumlah item 

yang terdapat pada masing-masing skala. Item pada skala motivasi 

berprestasi disusun mencakup pernyataan favorable (mendukung 

pernyataan) dan unfavorable (tidak mendukung pernyataan). Sedangkan 
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skala kelekatan item-itemnya disusun untuk menunjukkan jenis kelekatan 

subjek sesuai dengan yang ada pada blueprint. Berikut adalah sebaran item 

pada skala motivasi berprestasi dan skala kelekatan. 

 

Tabel 4 

Sebaran Item Skala Motivasi Berprestasi 

Aspek 
Nomor Item 

Total 
Favorable Unfavorable 

Tanggung jawab 1, 13 7, 19 4 

Pemilihan tugas berisiko 2, 14 8, 20 4 

Memperhatikan masukan/ 

umpan balik 
3, 15 9, 21 4 

Kreatifitas dan inovatif 4, 16 10, 22 4 

Menyelesaikan tugas 

dengan cepat 

5, 17 11, 23 4 

Keinginan menjadi yang 

terbaik 

6, 18 12, 24 4 

Jumlah Total 12 12 24 
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Tabel 5 

Sebaran Item Skala Kelekatan 

Aspek Nomor Item Total 

Secure attachment 1, 4, 7, 10 4 

Resistant attachment 2, 5, 8, 11 4 

Avoidant attachment 3, 6, 9, 12 4 

Jumlah Total 12 12 

 

Setelah rancangan skala tersusun, peneliti melakukan validasi dengan 

dosen pembimbing tentang skala motivasi berprestasi dan kelekatan anak-

anak pendampingan PS GARAM untuk mendapat masukan dan 

penyempurnaan skala. 

 

C. Pengambilan data 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2018 di Bongsari dan 

Gunung Brintik, tanggal 22 Juni 2018 di Deliksari dan Kalialang, dan tanggal 

23 Juni 2018 di Sambiroto. Pengambilan data dilakukan pada semua anak 

pendampingan yang memenuhi kriteria sebagai subjek dan yang pada saat itu 

hadir. Ketika pengambilan data yang dilakukan di Bongsari dan Gunung 

Brintik, peneliti mengumpulkan terlebih dahulu subjek di tempat 

pendampingan masing-masing dibantu oleh anak-anak pendampingan yang 

lain. Kemudian subjek mengisi skala dengan arahan peneliti. Di Bongsari 

terdapat lima subjek, sedangkan di Gunung Brintik terdapat tujuh subjek 

penelitian. 
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Pengambilan data di Deliksari di lakukan di balai RW setempat. Subjek 

dikumpulkan oleh pendamping dampingan Deliksari. Subjek mengisi skal 

dengan instruksi dari peneliti. Dari penelitian tersebut, terdapat sepuluh 

subjek penelitian. Pada hari yang sama, peneliti mengambil data di Kalialang 

yang letaknya relatif tidak jauh dari Deliksari. Peneliti mengumpulkan 

sendiri subjek di tempat pendampingan dan mengambil data di sana. 

Terdapat lima subjek penelitian di Kalialang. 

Pengambilan data di Sambiroto dilakukan di SD Kebon Dalem dua. 

Peneliti mengumpulkan subjek di kelas dan mengambil data di sana. Instruksi 

pengisian skala diberikan sendiri oleh peneliti. Dari kelima tempat tersebut, 

jumlah subjek penelitian sebanyak tiga puluh enam. 

 

D. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan system try out terpakai yaitu pengambilan 

data dilakukan hanya sekali dan digunakan untuk uji coba sekaligus sebagai 

data penelitian. Hasil data yang diperoleh digunakan untuk mencari validitas 

dan kemudian item-item yang valid digunakan untuk uji reliabilitas. 

Pengujian terhadap validitas alat ukur dilakukan melalui bantuan 

program komputer Statistic Package for Social Science (SPSS). Uji validitas 

item menggunakan korelasi product moment. Untuk menentukan apakah 

suatu item valid atau gugur, digunakan pedoman nilai koefisien korelasi 0,30 

(Azwar, 2009). Item yang memiliki nilai corrected item-total correlation 

0,30 atau di atas 0,30 dinilai sebagai item valid, sedangkan bila di bawah 0,30 

item dinyatakan gugur. 
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1. Validitas dan Realiabilitas Skala Motivasi Berprestasi  

Berdasarkan uji validitas pada skala motivasi berprestasi yang 

diberikan kepada 36 anak-anak pendampingan PS GARAM, dari 24 

item, 3 item dinyatakan gugur pada putaran pertama. Pada putaran kedua 

erdapat 21 item yang valid dengan koefisien korelasi antara 0,336 sampai 

dengan 0,669. Hasil uji reliabilitas diperoleh alpha sebesar 0,888, yang 

berarti skala ini memiliki reliabilitas yang baik dalam mengukur motivasi 

berprestasi. Berikut adalah data sebaran item valid dan gugur untuk skala 

motivasi berprestasi dalam bentuk tabel : 

 

Tabel 6 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Motivasi Berprestasi 

 

Aspek 

Nomor Item Jumlah 

Item yang 

valid 

Favorable Unfavorable 

Tanggung jawab 1, 13 7*, 19* 2 

Pemilihan tugas berisiko 2, 14 8, 20 4 

Memperhatikan 

masukan/ umpan balik 
3, 15 9, 21 4 

Kreatifitas dan inovatif 4, 16* 10, 22 3 

Menyelesaikan tugas 

dengan cepat 

5, 17 11, 23 4 
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Keinginan menjadi yang 

terbaik 

6, 18 12, 24 4 

Jumlah Total 12 12 21 

Keterangan : * = item yang gugur 

 

2. Validitas dan Reliabilitas Skala Kelekatan 

Berdasarkan uji validitas pada skala motivasi berprestasi yang 

diberikan kepada 36 anak-anak pendampingan PS GARAM, yang terdiri 

dari 12 item yang mencakup 3 jenis kelekatan. Masing-masing jenis 

diwakili oleh 4 item soal, oleh karena itu, pengukuran dilakukan secara 

terpisah untuk masing-masing jenis kelekatan. 

Hasil uji validitas untuk secure attachment yaitu  dari 4 item yang 

tersedia, tidak ada item yang gugur sehingga 4 item valid dengan 

koefisien korelasi antara 0,629 sampai 0,835. Hasil uji reliabilitas untuk 

secure attachment diperoleh alpha sebesar 0,870 yang berarti skala ini 

memiliki reliabilitas yang baik dalam mengukur secure attachment. 

Hasil uji validitas untuk resistant attachment, dari 4 item yang 

tersedia, tidak ada item yang gugur sehingga 4 item valid dengan 

koefisien korelasi antara 0,821 sampai 0,877. Hasil uji reliabilitas untuk 

resistant attachment diperoleh alpha sebesar 0,937 yang berarti skala ini 

memiliki reliabilitas yang baik dalam mengukur resistant attachment. 

Hasil uji validitas untuk avoidant attachment yaitu dari 4 item yang 

tersedia, tidak ada item yang gugur sehingga menyisakan 4 item valid 

dengan koefisien korelasi antara 0,874 sampai 0,941. Hasil uji reliabilitas 

untuk avoidant attachment diperoleh alpha sebesar 0,963 yang berarti 
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skala ini memiliki reliabilitas yang baik dalam mengukur avoidant 

attachment. Berikut adalah data sebaran item valid dan gugur untuk skala 

skala Kelekatan dalam bentuk tabel : 

 

Tabel 7 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Kelekatan 

 

Aspek 

 

Nomor Item 

Jumlah Item 

yang Valid 

Secure attachment 1, 4, 7, 10 4 

Resistant attachment 2, 5, 8, 11 4 

Avoidant attachment 3, 6, 9, 12 4 

Jumlah Total 12 12 

Keterangan : * = item yang gugur 

 

  




