
 
 
 
 

BAB 4 
 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 
 
 
 
 
 

 

4.01  Orientasi Kancah 

 

Langkah awal dalam melaksanakan suatu penelitian adalah menentukan 

tempat dimana penelitian tersebut dilaksanakan dan melakukan berbagai 

persiapan yang matang supaya penelitian dapat berjalan dengan lancar dan 

sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Lokasi tempat penelitian 

dilaksanakan yaitu di Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata, Jalan Pawiyatan 

Luhur IV Nomor 1 Bendhan Dhuwur Semarang. Subjek dalam penelitian ini 

berjumlah tiga puluh orang mahasiswa Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata 

yang menyusun skripsi, minimal sudah ujian proposal. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 

kepercayaan diri dengan keterampilan memecahkan masalah dalam menyusun 

skripsi. Berdasarkan beberapa pertimbangan peneliti menentukan penelitian di 

Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata karena: 

 
1. Peneliti menemukan bahwa terdapat kasus mahasiswa yang kurang 

terampil menyelesaikan masalah dalam menyusun skripsi. 

 
2. Belum pernah dilakukan penelitian mengenai hubungan kepercayaan diri 

dengan keterampilan memecahkan masalah dalam menyusun skripsi. 

 

 

4.02  Persiapan Penelitian 

 

Persiapan penelitian diawali dengan menyusun alat ukur penelitian. Alat 

ukur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Skala, yaitu Skala 
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Keterampilan Memecahkan Masalah dalam Menyusun Skripsi dan Skala 

Kepercayaan Diri. 

 
1. Skala Keterampilan Memecahkan Masalah dalam Menyusun skripsi 

 

Skala ini terdiri dari 6 item dengan masing-masing item terdiri atas lima 

tahapan pemecahan masalah. Adapun tahap-tahap tersebut terdiri dari defining 

the problem, working on the problem, coming to a conclusion, carrying out the 

conclusion, dan learning from above activity. 

 
Tabel 4.01. Sebaran Item Angket Tertutup Keterampilan Memecahkan Masalah dalam 
Menyusun Skripsi 

 

 No Jenis Masalah Sebaran Item 

 A Kesulitan untuk A1, A2, A3, A4, A5 
  memulai skripsi  

 B Kesulitan membuat B1, B2, B3, B4, B5 
  latar belakang  

  masalah  

 C Kesulitan menyusun C1, C2, C3, C4, C5 
  kajian pustaka dalam  

  bab II  

 D Kesulitan membuat D1, D2, D3, D4, D5 
  dinamika variabel  

  penelitian  

 E Kesulitan E1, E2, E3, E4, E5 
  menentukan subjek  

  dan metode sampling  

 F Kesulitan membuat F1, F2, F3, F4, F5 
  alat ukur  

 

Keterangan:  
1 = defining the problem 
2 = working on the problem 
3 = comingto a conclusion  
4 = carrying out the conclusion 
5 = learning from above activity 
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2. Skala Kepercayaan Diri 

 

Skala Kepercayaan Diri terdiri dari 16 item yang disusun berdasarkan aspek-

aspek kepercayaan diri. Adapaun aspek-aspek tersebut adalah percaya pada 

kemampuan diri sendiri, mandiri dalam mengambil keputusan, rasa positif pada 

diri sendiri, dan berani mengemukakan pendapat. 

 
Tabel 4.02. Sebaran Nomor Item Skala Kepercayaan Diri 

 

No. Aspek-aspek Pernyataan Total 

1. Percaya pada kemampuan diri 1,5,9,13 4 
 sendiri   

2. Mandiri dalam mengambil 2,6,10,14 4 
 keputusan   

3. Rasa positif pada diri sendiri 3,7,11,15 4 
4. Berani mengemukakan pendapat 4,8,12,16 4 

 Total  16 
 

 

4.03  Pelaksanaan Penelitian 

 

Dalam penelitian ini hanya ada satu kali pengambilan data yang 

digunakan baik untuk uji validitas dan uji reliabilitas alat ukur maupun untuk uji 

hipotesis. Pengambilan data dilakukan dengan cara pembagian skala dan angket 

kepada masing-masing subjek dan diisi secara langsung oleh subjek. 

Pengambilan data dilakukan pada tanggal 9 – 30 Oktober 2018 di Fakultas 

Psikologi Unika Soegijapranata. Subjek diberikan satu bendel angket yang terdiri 

dari Angket Tertutup Keterampilan Memecahkan Masalah dalam Menyusun 

Skripsi dan Skala Kepercayaan Diri. Peneliti menggunakan metode accidental 

sampling, dimana proses pengambilan data dilakukan secara tidak sengaja 

kepada setiap mahasiswa yang ditemui di Fakultas Psikologi Unika 

Soegijapranata yang memenuhi kriteria. 

 
Dalam penelitian ini, peneliti mengalami hambatan dimana peneliti 

kesulitan menemukan subjek yang memenuhi kriteria, yaitu subjek yang minimal 

sudah menempuh ujian proposal. Kategori subjek yang masuk dalam kriteria 
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sebagian besar berbeda angkatan dengan peneliti, sehingga peneliti memiliki 
 

keterbatasan untuk mengumpulkan data secara cepat dan mudah. 
 
 

 

4.04  Uji Validitas dan Reliabilitas 
 

4.04.01 Validitas dan Reliabilitas Skala Keterampilan Memecahkan Masalah 
 

dalam Menyusun Skripsi 

 

Skala Keterampilan Memecahkan Masalah dalam Menyusun Skripsi 

disusun berdasarkan tahap-tahap pemecahan masalah. Skala ini menggunakan 

validitas konten sehingga tidak diuji menggunakan uji validitas. Sementara itu 

dari uji reliabilitas, alat ukur ini memiliki koefisien reliabilitas Alpha Cronbach 

0,493. 

 
4.04.02 Validitas dan Reliabilitas Skala Kepercayaan Diri 

 

Skala Kepercayaan Diri disusun berdasarkan aspek-aspek dari 

kepercayaan diri. Berdasarkan perhitungan validitas terhadap skala kepercayaan 

diri diperoleh 12 item valid, sedangkan 4 item gugur. Item yang valid memiliki 

koefisien validitas antara 0,321-0,621. Sementara itu dari uji reliabilitas 

didapatkan koefisien reliabilitas Alpha Cronbach sebesar 0,815. Alat ukur ini 

tergolong reliabel sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini. 

 
Tabel 4.03. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Kepercayaan Diri 

 

No. Aspek-aspek Pernyataan Valid Gugur Total 

1. Percaya pada 1,5,9,13 4 0 4 
 kemampuan diri sendiri     

2. Mandiri dalam 2*,6,10,14 3 1 4 
 mengambil keputusan     

3. Rasa positif pada diri 3,7,11*,15 3 1 4 
 sendiri     

4. Berani mengemukakan 4*,8,12*,16 2 2 4 
 pendapat     

 Total  12 4 16 

 

Keterangan: 
(*) = item gugur 
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