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BAB IV 

PENGUMPULAN DATA 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Orientasi kancah penelitian adalah prosedur yang dilakukan 

sebelum pengumpulan data dilaksanakan. Orientasi kancah penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui situasi dan kondisi wilayah pelaksanaan 

pengumpulan data. Pada penelitian ini, orientasi kancah penelitian yang 

dilakukan adalah dengan mengumpulkan berbagai informasi di SMA Sint 

Louis di Semarang. 

SMA Sint Louis telah berdiri sejak tahun 1979 di kota Semarang, 

ibukota provinsi Jawa Tengah. SMA ini terletak di wilayah bagian atas di 

kawasan kota Semarang, tepatnya di Jl. Dr. Wahidin No. 110. SMA ini 

berada di wilayah dan gedung yang sama dengan beberapa sekolah 

lainnya. 

Visi SMA Sint Louis Semarang adalah menjadi “pusat pelayanan 

pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dijiwai semangat 

kasih kebenaran, kesederhanaan dan suka cita dalam Roh Kudus”. 

Sementara itu, misi sekolah ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkan pelayanan terhadap peserta didik: berkualitas 

dan kompetitif. 

2. Mengembangkan kecerdasan peserta didik: spiritual, intelektual, 

emosional, watak dan moral bangsa. 
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3. Mengembangkan kepribadian peserta didik: tangguh, humanis, dan 

responsif. 

4. Menumbuhkembangkan nilai kasih warga sekolah: murah hati, 

sabar, setia, dan lemah lembut. 

5. Mengembangkan nilai kebenaran warga sekolah: jujur, disiplin, 

komitmen, tulus, dan tanggung jawab. 

6. Mewujudkan nilai kesederhanaan warga sekolah: rela berbagi, 

hemat, dan rendah hati. 

7. Menghadirkan suka cita dalam Roh Kudus: bersyukur, 

persaudaraan sejati, gembira, dan menjadi berkat bagi sesama. 

Siswa SMA Sint Louis berasal dari berbagai latar belakang, baik 

dalam hal suku, agama, sekolah asal, dan situasi sosioekonomi. 

Kebanyakan siswa tinggal bersama orangtua mereka yang memiliki rumah 

di Semarang, akan tetapi cukup banyak juga yang berasal dari luar 

Semarang dan bahkan luar Jawa. Para siswa yang berasal dari luar Jawa 

ada yang tinggal bersama keluarga atau walinya di Semarang, dan ada 

pula yang tinggal di tempat kos. 

Orangtua para siswa SMA Sint Louis Semarang juga berasal dari 

berbagai latar belakang, baik pendidikan, pekerjaan, dan bahkan 

penghasilan yang berbeda-beda. Menurut keterangan yang diperoleh dari 

guru BK, para orangtua di sekolah ini kebanyakan berasal dari kondisi 

sosioekonomi kelas menengah. Walaupun ada orangtua yang memiliki 

jabatan dan penghasilan di atas rata-rata, sebagian besar orangtuanya 
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bekerja sebagai wiraswasta, pegawai swasta, ataupun sebagai pegawai 

negeri sipil. 

SMA Sint Louis memiliki satu ruangan bimbingan konseling (BK) 

dan satu orang guru BK beserta satu orang asisten guru BK tersebut yang 

menangani bagian administrasi BK. Ruangan tersebut dapat dimasuki 

oleh setiap siswa. Guru BK juga dapat ditemui oleh setiap siswa, ketika 

guru BK ada di ruangannya atau memiliki waktu kosong. Selain itu, 

sekolah ini juga mempunyai mata pelajaran BK yang diajarkan oleh guru 

BK, termasuk memberikan materi yang mempersiapkan para siswa 

menuju perguruan tinggi, dimana hal tersebut semakin diprioritaskan 

ketika siswa duduk di bangku Kelas XI dan XII. Mata pelajaran BK 

tersebut dilakukan satu kali setiap seminggu untuk setiap kelas. 

Selain itu, SMA Sint Louis juga menyediakan suatu fasilitas pada 

para siswa dan orangtua siswa, yaitu sekolah melakukan kerja sama 

dengan berbagai perguruan tinggi dan mengadakan pameran di sekolah. 

Pameran yang dimaksudkan adalah berbagai perguruan tinggi, baik 

sekolah tinggi, akademi, maupun universitas, baik yang ada di Semarang 

ataupun di luar Semarang, mengadakan pameran selama dua hari di 

ruangan yang telah disediakan oleh sekolah, serta masing-masing 

perguruan tinggi melakukan presentasi ke setiap Kelas XI dan XII secara 

bergantian. 

Pada hari pameran tersebut, para siswa Kelas XI dan XII 

dibebaskan dari mata pelajaran, sehingga para siswa diharapkan dapat 
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fokus mengikutinya sejak dari pagi sampai dengan waktu pulang sekolah. 

Mereka bebas bertanya kepada guru-guru yang menjadi panitia dan pada 

setiap perguruan tinggi yang memiliki stan di ruang pameran tersebut 

ataupun yang melakukan presentasi di dalam kelas. Sementara itu, 

sekolah ini juga menyediakan seminar untuk orangtua Kelas XII pada hari 

kedua pameran. Seminar ini mengundang nara sumber dari luar sekolah, 

seperti psikolog, untuk memberikan kesempatan kepada para orangtua 

untuk menjadi lebih sadar mengenai pentingnya mempersiapkan diri ke 

perguruan tinggi setelah lulus dari bangku SMA. 

Subjek pada penelitian ini adalah siswa Kelas XI di SMA Sint Loius 

Semarang. Adapun alasan peneliti memilih SMA Sint Louis Semarang 

sebagai tempat dilakukannya penelitian adalah sekolah tersebut 

memprioritaskan para siswanya untuk dipersiapkan melanjutkan 

pendidikan mereka ke perguruan tinggi setelah lulus SMA. Selain itu, 

berdasarkan hasil wawancara terhadap guru BK, meskipun sebagian 

besar siswa ingin melanjutkan ke perguruan tinggi setelah mereka lulus, 

kebanyakan siswa tersebut belum dapat menentukan ke mana (baik 

perguruan tinggi ataupun jurusannya) mereka akan melanjutkannya. Di 

samping itu, di sekolah tersebut juga belum pernah dilakukan penelitian 

tentang orientasi masa depan karir yang dipengaruhi kepercayaan diri dan 

dukungan orangtua. 
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B. Persiapan Pengumpulan Data 

1. Perizinan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus memenuhi terlebih 

dulu persyaratan administratif dalam hal perizinan penelitian. Perizinan 

tersebut berupa surat yang dikeluarkan oleh Program Studi Magister 

Sains Psikologi di Fakultas Psikologi Unversitas Katolik Soegijapranata 

untuk kemudian diajukan kepada SMA Sint Louis agar dapat dilakukan 

penelitian di sekolah tersebut. Sehubungan dengan hal itu, peneliti 

mengajukan permohonan kepada Ketua Program Studi, yang kemudian 

dikeluarkanlah surat izin penelitian dengan nomor 139/A.7.04/MP/X/2018. 

Menindaklanjuti hal tersebut, peneliti kemudian mengajukan surat 

izin penelitian tersebut kepada pihak SMA Sint Louis Semarang melalui 

guru BK (Bimbingan dan Konseling) sekolah tersebut. Pihak SMA Sint 

Louis Semarang memberikan respon yang baik dengan kemudian 

membantu peneliti untuk menentukan jadwal dilakukannya pengumpulan 

data. Pengumpulan data dilaksanakan dua kali, yaitu pengujian validitas 

dan reliabilitas skala penelitian, serta uji hipotesis penelitian. 

Setelah seluruh keperluan untuk pengambilan data telah 

diselesaikan, pihak SMA Sint Louis Semarang kemudian memberikan 

kepada peneliti surat yang menyatakan bahwa penelitian telah selesai 

dilakukan di sekolah tersebut. Surat bukti penelitian tersebut bernomor 

241/SMA.SL/I/2019. 
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2. Penyusunan Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan oleh peneliti berupa skala, yang terdiri 

dari skala orientasi masa depan karir, skala kepercayaan diri, dan skala 

dukungan orangtua. Ketiga skala tersebut merupakan skala dengan 

pernyataan tertutup, yaitu alternatif jawaban yang dapat dipilih oleh subjek 

hanyalah yang telah disediakan oleh peneliti. Pernyataan-pertanyaan 

yang tersedia tersebut seluruhnya merupakan item-item favorable. Subjek 

memilih hanya salah satu dari beberapa pilihan yang ada, yaitu yang 

paling sesuai dengan keadaan dirinya. 

Pilihan-pilihan jawaban yang disediakan oleh peneliti di dalam 

ketiga skala tersebut (orientasi masa depan karir, kepercayaan diri, dan 

dukungan orangtua) adalah STS (Sangat Tidak Sesuai), TS (Tidak 

Sesuai), S (Sesuai), dan SS (Sangat Sesuai). Skoring untuk keempat 

pilihan jawaban tersebut dimulai dari 1-4, dimana STS bernilai 1, TS 

bernilai 2, S bernilai 3, dan SS bernilai 4. 

a. Skala Orientasi Masa Depan Karir 

Skala orientasi masa depan karir berjumlah 24 item. Skala ini 

disusun berdasarkan tiga proses orientasi masa depan, yaitu tujuan, 

perencanaan, dan evaluasi. Sebaran nomor item pernyataan skala ini 

adalah sebagai berikut. 
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Tabel 5. Sebaran Nomor Item Skala Orientasi Masa Depan Karir 
No. Proses No. Item Jumlah 

1. Tujuan 1, 4, 7, 10, 13, 16,  19, 22 8 
2. Perencanaan 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 8 
3. Evaluasi 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 8 

Jumlah 24 

 

b. Skala Kepercayaan Diri 

Skala kepercayaan diri berjumlah 32 item. Skala ini disusun 

berdasarkan empat aspek kepercayaan diri, yaitu keyakinan diri, objektif 

dan rasional, optimis menghadapi tantangan baru, dan rasa tanggung 

jawab. Sebaran nomor item pernyataan skala ini adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 6. Sebaran Nomor Item Skala Kepercayaan Diri 
No. Aspek No. Item Jumlah 

1. Keyakinan Diri 1, 5, 9, 13, 20, 24, 28, 32 8 
2. Objektif dan Rasional 2, 6, 10, 14, 17, 21, 25, 29 8 

3. 
Optimis Menghadapi Tantangan 
Baru 

3, 7, 11, 15, 18, 22, 26, 30 8 

4. Rasa Tanggung Jawab 4, 8, 12, 16, 19, 23, 27, 31 8 

Jumlah 32 

 

c. Skala Dukungan Orangtua 

Skala dukungan orangtua berjumlah 24 item. Skala ini disusun 

berdasarkan tiga bentuk dukungan orangtua, yaitu dukungan emosional, 

dukungan instrumental, dan dukungan informasional. Sebaran nomor item 

pernyataan skala ini adalah sebagai berikut. 
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Tabel 7. Sebaran Nomor Item Skala Dukungan Orangtua 
No. Aspek No. Item Jumlah 

1. Dukungan Emosional 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 8 
2. Dukungan Instrumental 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 8 
3. Dukungan Informasional 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 8 

Jumlah 24 

 

C. Uji CobaSkala Penelitian 

Ketiga skala yang digunakan di dalam penelitian ini pertama-tama 

diuji validitas isinya melalui expert judgement oleh dua orang, yaitu 

pembimbing pertama dan pembimbing kedua. Setelah melakukan uji 

validitas isi terhadap ketiga skala, peneliti melaksanakan uji coba terhadap 

subjek penelitian di sekolah yang bersangkutan pada tanggal 12 dan 13 

Oktober 2018. Dalam pengambilan data uji coba tersebut, guru kelas yang 

bersangkutan menemani peneliti untuk menemui subjek di dalam kelas. 

Uji coba ini dilakukan pada siswa Kelas XI di SMA Sint Louis Semarang 

dari kedua jurusan, yaitu IPA dan IPS,dengan penjabaran sebagai berikut. 

Subjek uji coba berasal dari tiga kelas, yaitu dari dua jurusan, dan 

berjumlah 30 siswa. Para siswa tersebut terpilih berdasarkanpermintaan 

peneliti dan rekomendasi dari guru BK dan guru kelas yang 

bersangkutan,sehubungan dengan proses belajar-mengajar yang sedang 

kosongatau yang dapat dimasuki pada saat itu. 

Pada tanggal 12 Oktober 2018, peneliti melakukan uji coba kepada 

11 orang siswa Kelas XI dari jurusan IPS, dimana sebagian siswa lain 

yang tidak mengerjakan skala tetap berada di kelas.Mereka tetap berada 
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di kelas sambil mengerjakan hal lainnya, seperti membaca buku, 

mengerjakan tugas, ataupun bercakap-cakap satu sama lainnya. 

Jumlah 11 siswa tersebut diperoleh setelah peneliti mengurangi 

jumlah total Kelas XI jurusan IPS, yaitu 30 siswa, dengan 19 siswa yang 

akan mengikuti pengambilan data sebenarnya. Jumlah 19 siswa yang 

akan mengikuti pengambilan data sebenarnya dari Kelas XI jurusan IPS 

diperoleh dari perhitungan total jumlah siswa dalam kelas yang 

bersangkutan (30 siswa) dibagi dengan total jumlah seluruh siswa Kelas 

XI (85 siswa) dan dikalikan dengan jumlah target pengambilan data (55 

siswa). 

Pada tanggal 13 Oktober 2018, peneliti melakukan uji coba kepada 

19 orang siswa Kelas XI dari jurusan IPA. Jurusan ini terdiri dari dua 

kelas, sehingga peneliti mengumpulkan para siswa peserta uji coba ke 

dalam satu kelas, sementara siswa lain yang tidak mengerjakan skala 

penelitian dikumpulkan ke dalam kelas IPA lainnya. Siswa lain yang tidak 

mengerjakan skala penelitian tidak diberikan perlakuan tertentu dari 

peneliti. 

Jumlah 19 siswa tersebut diperoleh setelah peneliti mengurangi 

jumlah total Kelas XI jurusan IPA, yaitu 55 siswa, dengan 36 siswa yang 

akan mengikuti pengambilan data sebenarnya. Jumlah 36 siswa yang 

akan mengikuti pengambilan data sebenarnya dari Kelas XI jurusan IPA 

diperoleh dari perhitungan total jumlah siswa dalam kelas yang 

bersangkutan (55 siswa) dibagi dengan total jumlah seluruh siswa Kelas 
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XI (85 siswa) dan dikalikan dengan jumlah target pengambilan data (55 

siswa). 

Tahap selanjutnya adalah dengan melakukan uji validitas dan 

reliabilitas. Jumlah subjek yang mengikuti uji coba adalah 30 siswa. 

Jumlah subjek, yaitu N = 30, kemudian dimasukkan ke dalam rumus df = 

N-2, sehingga didapat df = 28. Setelah itu, dilihat pada tabel r dengan 

tingkat signifikansi 0,05 untuk uji satu arah. Berdasarkan hal tersebut, 

maka diketahui bahwa koefisien validitas ketiga skala penelitian ini adalah 

>0,3061. Koefisien validitas tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil 

pengolahan dengan menggunakan program SPSS 16.0, dimana setiap 

item skala dinyatakan layak untuk mengukur variabel penelitian jika item-

item tersebut mencapai atau lebih dari koefisien validitas (>0,3061). 

Sementara itu, reliabilitasnya dapat diketahui dengan teknik Alpha 

Cronbach, yaitu membandingkan koefisien reliabilitasnya dengan kategori 

Guilford (Dewi, 2018), dimana 0,60 - 0,80 berarti relibilitasnya tinggi, dan 

0,80 - 1,00 berarti reliabilitasnya sangat tinggi. Hasil uji coba ketiga skala 

dengan menggunakan SPSS 16.0 dapat dilihat selengkapnya di dalam 

lampiran. 

1. Uji Validitas Dan Reliabilitas Skala Orientasi Masa Depan Karir 

Skala orientasi masa depan karir ini terdiri dari 24 item. Setelah 

dilakukan pengujian validitas pada 30 subjek, maka diketahui bawa 

terdapat dua item (item nomor 12 dan 16) yang dinyatakan gugur karena 

tidak sesuai dengan koefisien validitas yang telah ditentukan sebelumnya 



 
61 

 

(>0,3061).Oleh karena itu, item skala berubah menjadi 22 item. 

Sementara itu, reliabilitas skala ini yang diperoleh adalah 0,917 yang 

berarti bahwa skala orientasi masa depan karir ini reliabilitasnya sangat 

baik. 

 

Tabel 8. Sebaran Item Valid Skala Orientasi Masa Depan Karir 
No. Proses No. Item Item Valid 

1. Tujuan 1, 4, 7, 10, 13, 16*,  19, 22 7 
2. Perencanaan 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 8 
3. Evaluasi 3, 6, 9, 12*, 15, 18, 21, 24 7 

Jumlah 22 

Keterangan: 
Tanda (*)  : Nomor item yang gugur 
Tanpa tanda (*) : Nomor item yang valid 

 

Setelah beberapa item dinyatakan gugur, maka dilakukan 

perubahan penomoran item. Penomoran item yang baru tersebut 

ditunjukkan dengan tabel berikut. 

 

Tabel 9. Perubahan Penomoran Item Pada Skala Orientasi Masa Depan 
              Karir 
No. Proses No. Item Baru Item Valid 

1. Tujuan 1, 4, 7, 10, 13, 19, 22 7 
2. Perencanaan 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 12 (23) 8 
3. Evaluasi 3, 6, 9, 15, 18, 21, 16 (24) 7 

Jumlah 22 

Keterangan: 
Angka dalam tanda kurung (...): Nomor item lama 

 

2. Uji Validitas Dan Reliabilitas Skala Kepercayaan Diri 

Skala kepercayaan diri ini terdiri dari 32 item. Setelah dilakukan 

pengujian validitas pada 30 subjek, maka diketahui bawa terdapat lima 

item (item nomor 9, 13, 14, 17, dan 31) yang dinyatakan gugur karena 
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tidak sesuai dengan koefisien validitas yang telah ditentukan sebelumnya 

(>0,3061). Oleh karena itu, item skala berubah menjadi 27 item. 

Sementara itu, reliabilitas skala ini yang diperoleh adalah 0,894 yang 

berarti bahwa skala kepercayaan diri ini reliabilitasnya baik. 

 

Tabel 10. Sebaran Item Valid Skala KepercayaanDiri 
No. Aspek No. Item Item Valid 

1. Keyakinan Diri 1, 5, 9*, 13*, 20, 24, 28, 32 6 
2. Objektif dan Rasional 2, 6, 10, 14*, 17*, 21, 25, 29 6 

3. 
Optimis Menghadapi 
Tantangan Baru 

3, 7, 11, 15, 18, 22, 26, 30 8 

4. Rasa Tanggung Jawab 4, 8, 12, 16, 19, 23, 27, 31* 7 

Jumlah 27 

Keterangan: 
Tanda (*)  : Nomor item yang gugur 
Tanpa tanda (*) : Nomor item yang valid 

 

Setelah beberapa item dinyatakan gugur, maka dilakukan 

perubahan penomoran item. Penomoran item yang baru tersebut 

ditunjukkan dengan tabel berikut. 

 

Tabel 11. Perubahan Penomoran Item Pada Skala Kepercayaan Diri 
No. Aspek No. Item Baru Item Valid 

1. Keyakinan Diri 1, 5, 20, 24, 13 (28), 27 (32) 6 
2. Objektif dan Rasional 2, 6, 10, 21, 25, 14 (29) 6 

3. 
Optimis Menghadapi 
Tantangan Baru 

3, 7, 11, 15, 18, 22, 26, 17 (30) 8 

4. Rasa Tanggung Jawab 4, 8, 12, 16, 19, 23, 9 (27) 7 

Jumlah 27 

Keterangan: 
Angka dalam tanda kurung (...): Nomor item lama 
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3. Uji Validitas Dan Reliabilitas Skala Dukungan Orangtua 

Skala dukungan orangtua ini terdiri dari 24 item. Setelah dilakukan 

pengujian validitas pada 30 subjek, maka diketahui bawa terdapat satu 

item (item nomor 19) yang dinyatakan gugur karena tidak sesuai dengan 

koefisien validitas yang telah ditentukan sebelumnya (>0,3061). Oleh 

karena itu, item skala berubah menjadi 23 item. Sementara itu, reliabilitas 

skala ini yang diperoleh adalah 0,954 yang berarti bahwa skala dukungan 

orangtua ini reliabilitasnya sangat baik. 

 

Tabel 12. Sebaran Item Valid Skala Dukungan Orangtua 
No. Bentuk No. Item Item Valid 

1. Dukungan Emosional 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19*, 22 7 
2. Dukungan Instrumental 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 8 
3. Dukungan Informasional 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 8 

Jumlah 23 

Keterangan: 
Tanda (*)  : Nomor item yang gugur 
Tanpa tanda (*) : Nomor item yang valid 

 

Setelah beberapa item dinyatakan gugur, maka dilakukan 

perubahan penomoran item. Penomoran item yang baru tersebut 

ditunjukkan dengan tabel berikut. 

 

Tabel 13. Perubahan Penomoran Item Pada Skala Dukungan Orangtua 
No. Bentuk No. Item Baru Item Valid 

1. Dukungan Emosional 1, 4, 7, 10, 13, 16, 22 7 
2. Dukungan Instrumental 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 8 
3. Dukungan Informasional 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 19 (24) 8 

Jumlah 23 

Keterangan: 
Angka dalam tanda kurung (...): Nomor item lama 
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D. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Pengumpulan atau pengambilan data dilakukan sejumlah dua kali, 

yaitu pada tanggal 30 Oktober 2018 dan 2 November 2018. Pengumpulan 

data ini dilakukan pada Kelas XI di SMA Sint Louis Semarang yang 

berjumlah tiga kelas dan terdiri dari dua jurusan, yaitu IPA dan 

IPS.Pengumpulan data dilaksanakan oleh peneliti dengan ditemani oleh 

guru kelas yang bersangkutan ketika menemui para siswa. Selanjutnya, 

peneliti melakukan perkenalan dengan memberikan instruksi terhadap 

subjek mengenai cara pengerjaan skala penelitian yang ada. 

Pada tanggal 30 Oktober 2018 dilakukan pengumpulan data pada 

siswa Kelas XI dari jurusan IPS, sedangkan pada tanggal 2 November 

2018 dilakukan pengumpulan data pada siswa jurusan IPA. Total jumlah 

subjek dalam penelitian ini adalah 55 siswa, yang terpilih berdasarkan 

permintaan peneliti dan rekomendasi dari guru BK dan guru kelas yang 

bersangkutan, sehubungan dengan proses belajar-mengajar yang sedang 

kosong atau yang dapat dimasuki pada saat itu, dengan penjabaran 

sebagai berikut. 

Pada tanggal 30 Oktober 2018, peneliti melakukan pengumpulan 

data kepada 19 dari 30 siswa Kelas XI dari jurusan IPS, dimana sebagian 

siswa lain yang tidak mengerjakan skala tetap berada di kelas. Mereka 

tetap berada di kelas sambil mengerjakan hal lainnya, seperti membaca 

buku, mengerjakan tugas, ataupun bercakap-cakap satu sama lainnya. 
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Pada tanggal 2 November 2018, peneliti melakukan pengumpulan 

data kepada 36 (18 siswa dari IPA 1 dan 18 siswa dari IPA 2) dari 55 

siswa Kelas XI dari jurusan IPA. Oleh karena jurusan ini terdiri dari dua 

kelas, peneliti mengumpulkan para siswa peserta pengambilan data ke 

dalam satu kelas, sementara siswa lain yang tidak mengerjakan skala 

penelitian dikumpulkan ke dalam kelas IPA lainnya. Siswa lain yang tidak 

mengerjakan skala penelitian tidak diberikan perlakuan tertentu dari 

peneliti. 

Selama pelaksanaan uji coba maupun pengumpulan data utama, 

peneliti tidak menemukan hambatan atau masalah yang berarti. Pihak 

sekolah, baik kepala sekolah, guru-guru, maupun siswa Kelas XI SMA 

Sint Louis Semarang bersikap sangat kooperatif selama proses 

pengumpulan data, sehingga seluruh pelaksanaan penelitian ini berjalan 

dengan lancar. 
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