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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

SMK IPT Karangpanas didirikan sejak tahun 1970 di bawah kepengurusan 

Yayasan Panti Asuhan Katolik yang sebelumnya di beri nama Institut Pendidikan 

Teknik Listrik (IPTL) sebagai pendidikan non formal. Seiring berjalannya waktu, 

karena semakin banyak diminati oleh mereka yang berbakat dibidang teknik maka 

pada tahun 1979 IPTL berganti menjadi pendidikan formal dan berubah nama 

menjadi IPT Karangpanas (Institut Pendidikan Teknik). SMK IPT Karangpanas 

memiliki dua program keahlian yaitu teknik elektro dan teknik mesin.  

Saat ini SMK IPT Karangpanas memiliki jumlah guru sebanyak 55 orang 

yang terdiri dari 50 orang guru berstatus tetap dan lima orang guru berstatus tidak 

tetap dan staff tata usaha sejumlah lima orang. Guru dengan status tetap di SMK 

IPT Karangpanas sebanyak 80%  dari 50 orang guru berlatar belakang sarjana 

pendidikan sedangkan sisanya sebanyak 20% orang guru berlatar belakang 

sarjana non pendidikan.  

SMK IPT Karangpanas memiliki sejumlah fasilitas yaitu ruang praktik, lab. 

Komputer, piloklinik Soegijapranata, rumah retret, wifi, asrama putri dan 

perpustakaan. Pihak sekolah juga memberikan beberapa fasilitas untuk guru, yaitu 

koperasi simpan pinjam yang dibayarkan tiap bulan,  asuransi BPJS kesehatan, 

klaim restitusi, dan terdapat tunjangan bagi guru yang akan pensiun. Sebagai 

salah satu sekolah kejuruan swasta yang semakin berkembang, hal tersebut tidak 

terlepas dari visi yang dimiliki yaitu pusat pendidikan dan pelatihan yang 
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mencerdaskan kehidupan bangsa dijiwai semangat kasih, kebenaran, 

kesederhanaan dan sukacita dalam roh kudus. 

Adapun misi yang dimiliki yaitu pertama mengembangkan pendidikan dan 

pelatihan peserta didik: ketrampilan teknik elektronika industri, ketrampilan teknik 

mekanik otomotif, dan ketrampilan teknik pemesinan, kedua mengembangkan 

kecerdasan peserta didik: spiritual, intelektual, emosional, watak dan moral 

bangsa, ketiga menumbuh kembangkan nilai kasih warga sekolah: murah hati, 

sabar, setia, dan lemah lembut, keempat meningkatkan nilai kebenaran warga 

sekolah: jujur, disiplin, komitnen, tulus dan tanggung jawab. Mewujudkan nilai 

kesederhanaan warga sekolah: rela berbagi, hormat dan rendah hati, dan yang 

kelima menghadirkan suka cita dalam roh kudus: bersyukur, persaudaraan sejati, 

gembira, dan menjadi berkat dalam sesama. 

Pertimbangan dilakukannya penelitian di SMK IPT Karangpanas Semarang, 

adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti menemukan adanya masalah terkait hubungan iklim sekolah 

dengan kepuasan kerja pada guru di SMK IPT Karangpanas 

Semarang 

2. SMK IPT Karangpanas belum pernah diadakan penelitian terkait 

hubungan iklim sekolah dengan kepuasan kerja guru 

3. Adanya izin dari pihak SMK IPT Karangpanas untuk peneliti 

melakukan pengambilan data di sekolah tersebut 

B. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian ini dilakukan dengan permohonan izin kepada sekolah 

terkait, wawancara dan pembuatan alat ukur. Penelitian ini menggunakan dua 

macam alat ukur yaitu skala kepuasan kerja dan skala iklim sekolah. Penyusunan 
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alat ukur dimulai dengan menentukan aspek-aspek dari setiap variabel yang 

nantinya akan digunakan untuk menyusun skala psikologi sesuai dengan teori 

yang telah dikemukakan. 

 

1. Permohonan Izin Penelitian 

Surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Psikologi dengan nomor surat 

0220/B.7.3/FP/IX/2018 bertanggal 26 September 2018 yang diberikan kepada 

Humas SMK IPT Karangpanas dan disetujui oleh Kepala Sekolah SMK IPT 

Karangpanas Semarang untuk selanjutnya peneliti melakukan pengambilan data 

penelitian. 

 

2. Penyusunan Alat Ukur 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala kepuasan kerja dan 

skala iklim sekolah. Sebaran item skala kepuasan kerja dapat dilihat pada tabel 3 

Tabel 3 
Sebaran Item Skala Kepuasan Kerja 

 

 

 

 

 

 

No      Aspek Pernyataan Jumlah 

1. Aspek Psikologi               1,5,9,13,17                           5             

2.         Aspek Sosial                    2,6,10,14,18                         5                  

3.         Aspek Fisik                      3,7,11,15,19                         5                   

4.         Aspek Finansial               4,8,12,16,20                         5                   

           Jumlah                                    20                                 20 
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Sebaran item skala iklim sekolah  dapat dilihat pada tabel 4, sebagai berikut: 

Tabel 4 
Sebaran Item Skala Iklim Sekolah 

 

 

3. Uji Coba Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan teknik studi populasi, yaitu penelitian yang 

menggunakan semua bagian yang ada dalam wilayah penelitian (Arikunto, 2006, 

hal. 130). Penelitian dilaksanakan pada tanggal 19 September 2018 hingga 6 

Oktober 2018 pada seluruh guru SMK IPT Karangpanas Semarang yang 

berjumlah 50 orang berstatus guru tetap.  

Cara pembagian skala dilakukan dengan menitipkan skala tersebut pada guru 

Bimbingan Konseling (BK) SMK IPT Karangpanas Semarang, selanjutnya guru BK 

tersebut yang membagikan seluruh skala kepada para guru. Setelah dua minggu 

berjalan, guru BK tersebut menghubungi peneliti dan memberi kabar jika seluruh 

skala telah selesai di isi oleh para guru. Setelah peneliti mendapatkan data, data 

yang terkumpul peneliti masukkan ke dalam tabulasi skor dan menjadi data uji 

coba. Setelah dilakukan penghitungan dengan data uji coba tersebut maka 

diperoleh  data yang disebut data penelitian. 

No      Aspek Pernyataan    Jumlah 

1. Unsur Fisik                                1,5,9,13,17                              5             

2.         Sistem Sosial                             2,6,10,14,18                            5                  

3.         Lingkungan yang Teratur           3,7,11,15,19                            5                   

4.         Harapan Terkait Perilaku            4,8,12,16,20                           5                   

            Guru dan Hasil Belajar 

            Siswa                           

           Jumlah                                          20                                     20 
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Hambatan yang peneliti alami selama melakukan penelitian adalah peneliti 

tidak dapat mengamati kondisi para guru baik kondisi secara fisik maupun psikis 

saat mengisi skala. 

a. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Kepuasan Kerja 

Skala kepuasan kerja yang semula berjumlah 20 item, terdapat 1 item yang 

gugur sehingga tersisa 19 item yang valid. Koefisien validitas item berkisar antara 

0,357 sampai dengan 0,723 dengan taraf signifikan 0,05. Hasil uji reliabilitas 

diperoleh Alpha Cronbach sebesar 0,907. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran dan sebaran item valid dan gugur skala kepuasan kerja dapat dilihat 

pada tabel 5. 

Tabel 5 
Sebaran Item yang Valid dan Gugur Skala Kepuasan Kerja  

Keterangan: 

Angka dengan tanda *  : nomor item gugur 
Angka tidak dengan tanda * : nomor item valid 

 

b. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Iklim Sekolah 

Skala iklim sekolah tidak terdapat item yang gugur, sehingga tetap berjumlah 

20 item. Koefisien validitas item berkisar antara 0,270 sampai dengan 0,751 

dengan taraf signifikan 0,05. Hasil uji reliabilitas diperoleh Alpha Cronbach sebesar 

0,904. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran dan sebaran item 

valid dan gugur skala iklim sekolah dapat dilihat pada tabel 6 

No      Aspek Pernyataan Jumlah 

1. Aspek Psikologi               1,5,9,13,17                           5             

2.         Aspek Sosial                     2,6,10,14,18                        5                  

3.         Aspek Fisik                       3,7,11,15,19                        5                   

4.         Aspek Finansial                4,8,12,16,20                        5                   

           Jumlah                                    20                                 20 
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Tabel 6 

Sebaran item yang Valid dan Gugur Skala Iklim Sekolah 

Keterangan : 

Angka dengan tanda *  : nomor item gugur 
Angka tidak dengan tanda * : nomor item valid 
 
 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dikarenakan menggunakan try out terpakai, sehingga 

penelitian hanya dilaksanakan satu kali saja yaitu pada saat uji coba alat ukur. 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 19 September 2018 hingga 6 Oktober 

2018 pada seluruh guru SMK IPT Karangpanas Semarang yang berjumlah 50 

orang berstatus guru tetap.  

Cara pembagian skala dilakukan dengan menitipkan skala tersebut pada guru 

Bimbingan Konseling (BK) SMK IPT Karangpanas Semarang, selanjutnya guru BK 

tersebut yang membagikan seluruh skala kepada para guru. Setelah dua minggu 

berjalan, guru BK tersebut menghubungi peneliti dan memberi kabar jika seluruh 

skala telah selesai di isi oleh para guru. Setelah peneliti mendapatkan data, data 

yang terkumpul peneliti masukkan ke dalam tabulasi skor dan menjadi data uji 

coba. Setelah dilakukan penghitungan dengan data uji coba tersebut maka 

diperoleh  data yang disebut data penelitian. 

No     Unsur Iklim Sekolah Jenis Item Jumlah 

1. Unsur Fisik                                      1,5,9,13,17                             5         

2. Sistem Sosial                                   2,6,10,14,18                          5                   

3. Lingkungan yang Teratur                3,7,11,15,19                           5                   

4. Harapan terkait Perilaku                  4,8*,12,16,20                         4                   

Guru dan Hasil Belajar  

Siswa 

                 Jumlah                                         19                                    19 
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Hambatan yang peneliti alami selama melakukan penelitian adalah peneliti 

tidak dapat mengamati kondisi para guru baik kondisi secara fisik maupun psikis 

saat mengisi skala. 

 

 

 

 

 

 

 


