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BAB 4 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

4.01. Orientasi Kancah Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empirik hubungan 

antara dukungan sosial ayah dengan stres pengasuhan ibu yang memiliki anak 

pra-sekolah. Hal pertama dalam melaksanakan penelitian adalah menentukan 

kancah atau tempat penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. 

Tempat penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah KB/TK 

Kristen Beta Surakarta. 

Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak Beta adalah sekolah swasta 

kristen yang berlokasi di Jalan Arifin nomor 86, Surakarta. Sekolah ini berdiri 

pada tahun 1984 dan menjadi salah satu KB/TK favorit di kota Surakarta. Visi 

sekolah ini adalah untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang 

berkualitas berdasarkan kasih Kristus. Sedangkan misi dari sekolah ini, yang 

pertama adalah membekali guru-guru dan staf yang berkualitas, mengasihi 

Tuhan dan anak didik. Kedua, memberi bekal kepada anak didik menjadi pribadi 

yang cakap, terampil, cerdas dan mandiri serta menanamkan nilai budi pekerti, 

sikap mental yang baik dan beriman kepada Yesus Kristus 

KB/TK Beta memiliki jumlah siswa sebanyak 110 orang dengan jumlah 

siswa KB sebanyak 36 dan TK sebanyak 74 siswa. Siswa yang mengikuti 

kelompok bermain berusia dua sampai empat tahun, sedangkan siswa TK 

berusia empat sampai enam tahun. Pengajar di sekolah ini berjumlah 13 guru 

dan tiga karyawan. Sekolah ini memiliki empat kelas serta memiliki beberapa 
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fasilitas seperti perpustakaan, tempat bermain indoor dan outdoor, kolam renang, 

dan laboratorium komputer. Kegiatan ekstrakulikuler di sekolah ini meliputi 

Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, menari, menggambar, komputer, dan drum 

band. 

Hal-hal yang menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian di 

sekolah ini antara lain : 

1. Data awal pada wawancara dari beberapa ibu yang anaknya bersekolah di 

sekolah KB/TK Kristen Beta Surakarta menunjukkan adanya gejala stres 

pengasuhan 

2. Belum pernah diadakan penelitian mengenai Hubungan Dukungan Sosial 

Ayah dengan Stres Pengasuhan Ibu pada Anak Pra-sekolah di KB/TK 

Kristen Beta Surakarta 

3. Adanya ijin penelitian yang diberikan oleh KB/TK Kristen Beta Surakarta 

 

4.02. Persiapan Penelitian 

4.02.01. Penyusunan Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan alat ukur yaitu skala. Skala yang digunakan 

ada dua jenis, yaitu skala dukungan sosial ayah dan skala stres pengasuhan ibu 

yang memiliki anak pra-sekolah.  

1. Skala stres pengasuhan ibu yang memiliki anak pra-sekolah 

Item pada skala ini dibuat berdasarkan aspek stres pengasuhan yaitu the 

parent distres, the difficult child, dan the parent-child dysfunctional. Total 

jumlah item adalah 24 item yang terdiri dari 12 item favorable dan 12 item 
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unfavorable. Sebaran item skala stres pengasuhan ibu yang memiliki anak 

pra-sekolah dapat dilihat di tabel 3. 

Tabel 4.01 Sebaran Item Skala Stres Pengasuhan Ibu Yang 

Memiliki Anak Pra-Sekolah 

Aspek Stres 
Pengasuhan 

Nomor Item 
Jumlah Item 

Favorabel Unfavorabel 

The Parent Distres 1, 7, 13, 19 4, 10, 16, 22 8 

The Difficult Child 2, 8, 14, 20 5, 11, 17, 23 8 

The Parent-Child 
Dysfunctional 

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

Jumlah Item 12 12 24 

 

2. Skala dukungan sosial ayah 

Item pada skala ini dibuat berdasarkan bentuk dukungan sosial yaitu 

dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan 

dukungan informasi. Total jumlah item adalah 24 item yang terdiri dari 12 

item favorable dan 12 item unfavorable. Sebaran item skala dukungan sosial 

ayah dapat dilihat di tabel 4. 
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Tabel 4.02 Sebaran Item Skala Dukungan Sosial Ayah 

Jenis Dukungan 
Sosial 

Nomor Item 
Jumlah Item 

Favorabel Unfavorabel 

Dukungan 
Emosional 

1, 9, 17 5, 13, 21 6 

Dukungan 
Penghargaan 

2, 10, 18 6, 14, 22 6 

Dukungan 
Instrumental 

3, 11, 19 7, 15, 23 6 

Dukungan 
Informasi 

4, 12, 20 8, 16, 24 6 

Jumlah Item 12 12 24 

  

4.03. Perijinan penelitian 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti mengajukan surat ijin 

pemohonan penelitian kepada Kepala Program Studi Strata Satu Fakultas 

Psikologi UNIKA Soegijapranata Semarang. Berdasarkan permohonan ijin 

tersebut, peneliti mendapatkan surat ijin dari fakultas dengan nomor surat 

3312/B.7.3/FP/VIII/2018 pada tanggal 13 Agustus 2018 untuk melaksanakan 

penelitian di KB/TK Kristen Beta Surakarta. 

Peneliti lalu memberi surat tersebut kepada pihak sekolah KB/TK Kristen 

Beta Surakarta. Berdasarkan surat tersebut, pihak sekolah memberikan ijin 

penelitian lalu peneliti melaksanakan penelitian. Setelah penelitian selesai, pihak 

sekolah mengeluarkan surat nomor 34.14/KBTK/L/IX/2018 sebagai bukti bahwa 

peneliti sudah meneliti disana. 
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4.04. Pelaksanaan penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tryout terpakai dimana 

pengambilan data hanya dilakukan sekali. Data yang terkumpul  digunakan 

sekaligus untuk uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi serta analisis data.  

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 25 September 2018 

bertempat di KB/TK Beta Surakarta. Dalam membagi skala, peneliti bekerja 

sama dengan kepala sekolah dan guru KB/TK Beta untuk membagikan skala 

kepada ibu-ibu orang tua siswa. Peneliti membagikan 70 skala kepada 

responden ibu-ibu. Dari 70 skala, peneliti membagikan secara langsung 30 skala 

dan menitipkan 40 skala untuk dibagikan melalui guru sekolah. Sebanyak enam 

skala tidak dapat digunakan karena beberapa pernyataan yang tidak diisi dengan 

komplit dan sebanyak 64 skala terkumpul untuk menjadi data penelitian.  

4.05. Uji Validitas dan Realibilias Skala 

Data yang sudah terkumpul selanjutnya diskor dan ditabulasi lalu diuji 

secara statistik menggunakan program SPSS Statistic 20 for Windows. Uji awal 

yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan 

dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment Pearson lalu dikoreksi 

dengan menggunakan teknik Partwhole. Uji reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan teknik Alpha Cronbach. 

1. Skala Stres Pengasuhan Ibu yang Memiliki Anak Pra-Sekolah 

Skala stres pengasuhan ibu yang memiliki anak pra-sekolah memiliki total 

item sebanyak 24 dengan jumlah responden 64. Uji validitas dilakukan dua 

putaran. Pada putaran pertama uji validitas didapatkan 21 item valid dan tiga 

item yang gugur yaitu item nomor 5, 14 dan 22 dengan koefisien validitas antara 
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0,130 sampai 0,651. Setelah itu peneliti melakukan uji validitas putaran kedua 

dengan menghilangkan item yang gugur dan memperoleh koefisien validitas 

antara 0,313 sampai 0,655. Rincian sebaran item yang gugur dan valid ada di 

tabel 4.03. 

Hasil uji Reliabilitas pada skala ini menunjukkan koefisien reliabilitas 

sebesar 0,865 yang menunjukkan bahwa skala stres pengasuhan ibu yang 

memiliki anak pra sekolah merupakan skala yang reliabel. 

Tabel 4.03 Sebaran Item Skala Stres Pengasuhan Ibu yang Memiliki Anak 
Pra-Sekolah  

Aspek Stres 
Pengasuhan Ibu 
yang Memiliki 
Anak Pra-sekolah 

Nomor Item 

Jumlah Item 
Favorabel Unfavorabel 

The Parent Distres 1, 7, 13, 19 4, 10, 16, 22* 8 

The Difficult Child 2, 8, 14*, 20 5*, 11, 17, 23 8 

The Parent-Child 
Dysfunctional 

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

Jumlah Item 12 12 24 

Keterangan  : 
Tanda (*)  : item gugur 
 

2. Skala Dukungan Sosial Ayah 

Skala dukungan sosial ayah memiliki total item sebanyak 24 dengan jumlah 

responden 64. Hasil uji validitas diperoleh 24 item yang valid dengan koefisien 

validitas antara 0,284 sampai 0,691. 

Hasil uji Reliabilitas pada skala ini menunjukkan koefisien reliabilitas 

sebesar 0,911 yang menunjukkan bahwa skala dukungan sosial ayah 

merupakan skala yang reliabel. 

 




