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BAB IV 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah 

Penelitian ini mengambil tempat penelitian di rumah susun 

Bandarharjo di kelurahan Bandarharjo Semarang Utara. Rumah susun 

ini dibangun pada tahun 1994 di atas tanah milik negara seluas 2,4 Ha 

yang dahulu dihuni oleh penduduk yang pada umumnya pendatang 

dengan mata pencaharian yang didominasi oleh petambak, nelayan dan 

buruh pelabuhan (Purwanto & Wijayanti, 2012, h.26). 

Konsep awal rumah susun Bandarharjo adalah sebagai solusi 

suatu peremajaan permukiman dengan tema “membangun tanpa 

menggusur”, yang artinya pembangunan rumah susun dibangun untuk 

memberi hunian yang layak terhadap masyarakat di lokasi peremajakan 

dan rumah susun tersebut dibangun untuk masyarakat tersebut pula. 

Ruang bagunan dalam kondisi terbuka dan tidak disekat dengan dinding 

pembatas baik permanen maupun semi permanen, kecuali KM/WC 

(Purwanto & Wijayanti, 2012, h.26). 

Saat ini, rumah susun Bandarharjo Semarang terdiri dari empat 

gedung (2 gedung lama dan 2 gedung baru), dan masing-masing 

gedung terdiri dari empat lantai. Setiap gedung terdapat pengurus rusun 

dan pengurus RT. Tipe rumah susun di Bandarharjo Semarangada tiga 

tipe, yaitu tipe 27, tipe 36 dan tipe 54. Biaya sewa antara Rp. 30.000,00 

sampai Rp. 100.000,00 per bulan. 
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Fasilitas yang tersedia di rumah susun Bandarharjo antara lain 

jaringan jalan (sirkulasi), jaringan air bersih, jaringan drainase, jaringan 

sanitasi, jaringan persampahan, jaringan listrik, jaringan 

telekomunikasi, tempat ibadah (musholla), tempat bermain anak, serta 

dekat dengan fasilitas publik seperti SD negeri dan pasar tradisional. 

Penelitian ini dilaksanakan di rumah susun Bandarharjo karena adanya 

fenomena stres dan diduga terkait kesesakan, serta adanya ijin 

penelitian dari pengurun rumah susun dan ketua RT. 

 

B. Persiapan Penelitian 

1. Perijinan 

Proses perijinan penelitian dilakukan dengan mengajukan ijin 

penelitian secara tertulis kepada Dekan Fakultas Psikologi dengan 

No. 1395/B.7.3/FP/XI/2018 yang ditujukan kepada Ketua RT 

Rumah Susun Bandarharjo Semarang. Surat tersebut disampaikan 

kepada Ketua RT saat pelaksanaan penelitian. Selesai penelitian, 

Ketua RT Rumah Susun memberikan surat bukti penelitian sebagai 

bukti telah melakukan penelitian di tempat tersebut. 

 

2. Penyusunan Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan Skala Stres pada Penghuni 

Rumah Susun dan Skala Kesesakan yang memiliki sebaran nomor 

item sebagai berikut: 
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Tabel 3.  Sebaran Nomor Item Skala Stres pada Penghuni Rumah 

Susun 

 

No. Tanda/Gejala Sebaran Nomor Item Jumlah 

Item Favourable Unfavourable 

1. Emosional 1,9,17,25 2,10,18,26 8 

2. Kognitif  3,11,19,27 4,12,20,28 8 

3. Perilaku sosial  5,13,21,29 6,14,22,30 8 

4. Fisiologis 7,15,23,31 8,16,24,32 8 

 Jumlah Item 16 16 32 

 

Tabel 4. Sebaran Nomor Item Skala Kesesakan 

 

No. Dimensi Sebaran Nomor Item Jumlah 

Item Favourable Unfavourable 

1. Kesesakan ruang 1,5,9,13,17 2,6,10,14,18 10 

2. Kesesakan sosial 3,7,11,15,19 4,8,12,16,20 10 

 Jumlah Item 10 10 20 

 

 
C. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dan reliabilitas alat ukur dilaksanakan pada hari 

Sabtu-Minggu, tanggal 24-25 Februari 2018 di Rumah Susun 

Bandarharjo Blok B, terhadap 40 orang penghuni rumah susun tersebut 

dengan kriteria berusia di atas 21 tahun, dan minimal telah tinggal di 

rumah susun selama 6 bulan. Subjek diperoleh secara incidental 

sampling. 

Pengambilan data try out diawali dengan peneliti mengunjungi 

satu persatu penghuni rumah susun di Block B lantai 1-4. Peneliti 

menjelaskan kepada calon subjek mengenai tujuan pengambilan data, 

dilanjutkan dengan memberikan penjelasan mengenai prosedur 

pengisian. Beberapa subjek adalah ibu rumah tangga yang tidak bisa 
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membaca dan menulis, sehingga peneliti membacakan satu persatu dan 

kemudian meminta subjek tersebut untuk memberi tanggapan. Selain, 

sebagian besar pengambilan penelitian dilakukan secara individual, juga 

ada beberapa subjek yang dikerjakan bersama-sama. 

Data yang sudah diperoleh kemudian diskoring dan ditabulasi 

selanjutnya dianalisis untuk uji validitas dan reliabilitas. Hasil kedua uji 

tersebut adalah: 

1. Skala Stres pada Penghuni Rumah Susun 

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi 

yang dikoreksi dengan part-whole, dimana hasil ini dapat dilihat 

pada output corrected item-total correlation. Suatu item dinyatakan 

valid, jika r hitung > r tabel. Rumus r tabel df (N-2), α = 0,05, 1-

tailed. Dengan jumlah sampel sebanyak 40 orang maka diperoleh 

nilai r tabel 0,264. Selanjutnya, Azwar (1992) mengemukakan 

bahwa r <0,300 termasuk kategori rendah sehingga lebih baik 

digugurkan. Oleh karena itu, karena r tabel ini 0,264 dimana <0,300 

maka pedoman untuk menetapkan suatu item valid adalah r 

hitung>0,300. 

Perhitungan uji validitas untuk Skala Stres pada Penghuni 

Rumah Susun dilakukan sebanyak tiga kali hingga diperoleh semua 

item valid, yaitu perhitungan pertama, jumlah item sebanyak 32 item 

dimana 25 item valid dan 7 item gugur (y7, y20, y23, y24, y27, y30 

dan y32). Perhitungan kedua, jumlah item sebanyak 25 item dimana 

23 item valid dan 2 item gugur (y28 dan y29). Perhitungan ketiga, 

jumlah item sebanyak 23 item dimana semuanya valid. Dengan 
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demikian, pada uji validitas Skala Stres pada Penghuni Rumah 

Susun diperoleh 23 item valid (r = 0,340-0,677) dan 9 item gugur. 

Tabel 5.  Item Valid dan Gugur Skala Stres pada Penghuni Rumah 

Susun 

 

No. Tanda/Gejala Sebaran Nomor Item Jumlah 

Item 

Valid 
Favourable Unfavourable 

1. Emosional 1,9,17,25 2,10,18,26 8 

2. Kognitif  3,11,19,27* 4,12,20*,28* 5 

3. Perilaku sosial  5,13,21,29* 6,14,22,30* 6 

4. Fisiologis 7*,15,23*,31 8,16,24*,32* 4 

Jumlah Item Valid 12 11 23 

Keterangan: * item gugur 

Berdasarkan hasil uji validitas di atas, peneliti menyusun 

ulang Skala Stres pada Penghuni Rumah Susun yang digunakan 

untuk mengumpulkan data penelitian. Penyusunan tersebut dengan 

menghilangkan item-item yang gugur, sehingga terjadi perubahan 

nomor item.  

Tabel 6.  Nomor Item Baru Skala Stres pada Penghuni Rumah 

Susun 

 

No. Tanda/Gejala Sebaran Nomor Item Jumlah 

Item  Favourable Unfavourable 

1. Emosional 1,9(8),17(16), 

25(21) 

2,10(9),18(17), 

26(22) 

8 

2. Kognitif  3,11(10),19(18) 4,12 5 

3. Perilaku sosial  5,13(12),21(19) 6,14,22 6 

4. Fisiologis 15(14),31(23) 8,16 4 

Jumlah Item  16 12 11 

Keterangan: (…) nomor item baru 

Sementara untuk uji reliabilitas pada Skala Stres pada 

Penghuni Rumah Susun diperoleh nilai α Cronbach = 0,890 dimana 

nilai tersebut > 0,700 yang berarti alat ukur reliabel, yaitu subjek 
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yang sama mengerjakan alat ukur yang sama pada waktu yang 

berbeda memberikan hasil yang relatif sama. 

 

2. Skala Kesesakan 

Perhitungan uji validitas untuk Skala Kesesakan dilakukan 

sebanyak dua kali hingga diperoleh semua item valid, yaitu 

perhitungan pertama, jumlah item sebanyak 20 item dimana 16 item 

valid dan 4 item gugur (x9, x12, x13, dan x20). Perhitungan kedua, 

jumlah item sebanyak 16 item semuanya valid. Dengan demikian, 

pada uji validitas Skala Kesesakan diperoleh 16 item valid (r = 

0,352-0,761) dan 4 item gugur. 

Tabel 7.  Item Valid dan Gugur Skala Kesesakan 

 

No. Dimensi Sebaran Nomor Item Jumlah 

Item 

Valid 
Favourable Unfavourable 

1. Kesesakan 

ruang 

1,5,9*,13*,17 2,6,10,14,18 8 

2. Kesesakan 

sosial 

3,7,11,15,19 4,8,12*,16,20* 8 

Jumlah Item Valid 8 8 16 

Keterangan: * item gugur 

Berdasarkan hasil uji validitas di atas, peneliti menyusun 

ulang Skala Kesesakan yang digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian. Penyusunan tersebut dengan menghilangkan item-item 

yang gugur, sehingga terjadi perubahan nomor item. 
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Tabel 8. Nomor Item Baru Item Skala Kesesakan 

 

No. Dimensi Sebaran Nomor Item Jumlah 

Item Favourable Unfavourable 

1. Kesesakan 

ruang 

1,5,17(14) 2,6,10(9),14(11), 

18(15) 

8 

2. Kesesakan 

sosial 

3,7,11(10), 

15(12),19(16) 

4,8,16(13) 8 

 Jumlah Item 8 8 16 

Keterangan: (…) nomor item baru 

Sementara untuk uji reliabilitas pada Skala Kesesakan 

diperoleh nilai α Cronbach = 0,886 dimana nilai tersebut > 0,700 

yang berarti alat ukur reliabel, yaitu subjek yang sama mengerjakan 

alat ukur yang sama pada waktu yang berbeda memberikan hasil 

yang relatif sama. 

 

D. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian pada hari Sabtu-Minggu, tanggal 9-

11Maret 2018 di Rumah Susun Bandarharjo Blok B, terhadap 68 orang 

penghuni rumah susun tersebut dengan kriteria berusia di atas 21 tahun, 

dan minimal telah tinggal di rumah susun selama 6 bulan. Subjek 

diperoleh secara incidental sampling. 

Pengambilan data penelitian tidak jauh berbeda dengan 

pengambilan data try out, yaitu diawali dengan peneliti mengunjungi 

satu persatu penghuni rumah susun di Block C lantai 1-4. Peneliti 

menjelaskan kepada calon subjek mengenai tujuan pengambilan data, 

dilanjutkan dengan memberikan penjelasan mengenai prosedur 

pengisian. Beberapa subjek adalah ibu rumah tangga yang tidak bisa 

membaca dan menulis, sehingga peneliti membacakan satu persatu dan 
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kemudian meminta subjek tersebut untuk memberi tanggapan. Selain, 

sebagian besar pengambilan penelitian dilakukan secara individual, 

juga ada beberapa subjek yang dikerjakan bersama-sama. 

Data yang sudah diperoleh kemudian diskoring dan ditabulasi 

selanjutnya dianalisis untuk uji normalitas, uji linieritas dan uji 

hipotesis dengan korelasi product moment. Analisis data menggunakan 

program komputer SPSS versi 25.00 for Windows. 

 

 


