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BAB IV 

PELAKSANAAN PENELITIAN  

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Orientasi kancah penelitian dilaksanakan untuk mengetahui 

karakteristik subyek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara persepsi terhadap karakteristik 

konselor sekolah dan self-concealment dengan minat siswa 

berkonseling. Secara khusus penelitian ini dilaksanakan di SMA 

Kristen YSKI yang memiliki siswa kelas X,XI dan XII sejumlah 426 

sebagai subjek penelitian.  

SMA Kristen YSKI adalah sekolah swasta yang dimiliki oleh 

Yayasan Sekolah Kristen Indonesia Semarang. Terletak di Jalan 

Sidodadi Timur nomor 23 Semarang. Sekolah ini berdiri sejak tahun 

1967. Sebagai sekolah yang sudah berakreditasi A dan pernah 

mendapat predikat sebagai Sekolah Rujukan di Kota Semarang 

sejak tahun 2016 – 2018. Selain dikenal sekolah yang memiliki 

banyak prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik, 

SMA Kristen YSKI dikenal juga sebagai sekolah yang memiliki 

program khusus yang tidak dimiliki sekolah lain yaitu program Smart 

Class dan Sistem SKS, dimana siswa dapat menyelesaikan 

pendidikannya selama 4 semester atau 2 tahun. 
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Sebagai arah dan tujuan penyelenggaraan sekolah, SMA 

Kristen YSKI mempunyai visi “Menjadi lembaga pendidikan terbaik 

untuk membentuk manusia yang memiliki tinggi iman, ilmu dan   

moral “. Visi tersebut dicapai melalui misi sebagai berikut : 

1. Melaksanakan Pendidikan Nasional sesuai dengan ketentuan 

Undang–Undang Pendidikan Nasional 

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kehidupan kerohanian 

civitas akademika sesuai nilai – nilai agama 

3. Mengembangkan Kompetensi Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan  

4. Melaksanakan Proses Pembelajaran yang berkualitas dan 

menyenangkan  

5. Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan yang terbaik 

dalam mendukung proses pembelajaran 

6. Menumbuhkembangkan peran serta berbagai sumber daya 

stakeholder 

7. Membantu meningkatkan kualitas pendidikan sekolah seazas 

Dengan motto “ Lebih Baik dan Lebih Baik Lagi “ , SMA 

Kristen YSKI mengembangkan pendidikan berkarakter yang 

terintegrasi pada setiap mata pelajaran dan kegiatan – kegiatan yang 

diselenggarakan sekolah. Ada 7 karakter atau value pokok yang 

ingin dibentuk di seluruh sekolah yang dimiliki oleh YSKI termasuk 
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unit SMA, dengan nama “SPECIAL”, akronim dari Spriritual, 

Passionete, Enthusiastic, Caring, Integrity, Adaptive, Leader . 

SMA Kristen YSKI memiliki fasilitas sarana prasarana yang 

memadai untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, 

antara lain : gedung sekolah berlantai 3 yang difungsikan sebagai 

ruang pimpinan ,ruang guru, ruang kelas, laboratorium IPA, 

laboratorium Bahasa, laboratorium IPS, laboratorium Komputer, 

ruang Musik, ruang Bimbingan Konseling, dan lain-lain. Serta 

beberapa ruang sebagai fasilitas umum seperti : aula, lapangan olah 

raga, kantin, perpustakaan, green house dan lain-lain. 

Berdasarkan wawancara dengan konselor sekolah dan 

pengamatan langsung di lokasi ruang BK, peneliti mendapatkan 

informasi bahwa guru BK atau konselor sekolah di SMA Kristen YSKI 

adalah tenaga profesional yang dituntut untuk menguasai dan 

memenuhi trilogi profesi dalam bidang pendidikan, khususnya bidang 

bimbingan dan konseling yaitu ilmu pendidikan, substansi profesi 

konseling dan praktik pelayanan konseling. Dengan ketiga 

komponen tersebut maka konselor sekolah memiliki peran untuk 

membantu siswa-siswi SMA Kristen YSKI dalam pengembangan 

kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, perencanaan 

dan pengembangan karir, serta membantu mengatasi kelemahan 

dan hambatan serta masalah yang dihadapi para siswa baik dalam 

bentuk layanan pribadi maupun kelompok. 
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Jumlah guru BK atau konselor sekolah ada 2 orang dengan 

pembagian tugas : konselor pertama mendampingi 210 siswa dan 

konselor kedua mendampingi 216 siswa. Hal ini tentunya melebihi 

standar yang ditetapkan bahwa perbandingan guru BK dan siswa 

adalah 1 : 150. 

Sarana dan Prasarana Pelayanan Bimbingan dan Konseling di 

SMA Kristen YSKI menempati bangunan seluas 8 x 10 m, terdiri dari 

: ruang tamu, ruang kerja guru BK, ruang kegiatan konseling 

kelompok, ruang kegiatan konseling perorangan, ruang tampilan 

perpustakaan, papan bimbingan dan sarana yang lainnya. 

Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di 

sekolah, para guru BK atau konselor sekolah menyelenggarakan 

kegiatan layanan terhadap seluruh siswa yang menjadi 

tanggungjawabnya masing-masing, baik di dalam jam pembelajaran 

di kelas secara klasikal selama 1x45 menit per minggu maupun di 

luar jam pembelajaran sekolah secara kelompok maupun individu 

yang dilakukan setiap waktu apabila dibutuhkan. 

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan peneliti untuk 

melakukan penelitian di SMA Kristen YSKI adalah:  

1. Berdasarkan data layanan konseling, ternyata prosentase jumlah 

siswa baik laki-laki dan perempuan yang berminat untuk 

berkonseling masih sedikit / kecil. Tetapi jumlah siswa 

perempuan lebih banyak yang berminat daripada siswa laki-laki. 
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2. Di SMA Kristen YSKI belum pernah dilakukan penelitian 

mengenai “Hubungan antara persepsi terhadap karakteristik 

konselor sekolah dan self-concealment dengan minat siswa 

berkonseling “  

3. SMA Kristen YSKI dalam hal ini para pimpinan, guru BK dan 

siswa menyediakan diri untuk dijadikan sebagai tempat 

penelitian.  

 

B. Persiapan Penelitian 

1. Persiapan Administratif 

Persiapan administratif meliputi proses perijinan 

pelaksanaan penelitian dari pihak yang terkait. Dalam penelitian 

ini pada awal bulan Desember 2017 peneliti menemui Kepala 

SMA Kristen YSKI dan menyampaikan permohonan ijin secara 

lisan untuk melaksanakan penelitian, hanya karena kebetulan 

peneliti bekerja di kantor YSKI tempat SMA Kristen ini bernaung. 

Ijin penelitian disepakati secara lisan pula, direncanakan 

peneliti akan melaksanakan uji coba pada tanggal 4 Januari 

2018. 

 

2. Persiapan Alat Ukur 

Penyusunan skala penelitian dilakukan berdasarkan aspek-

aspek setiap variabel yang telah dikemukakan dalam teori pada 
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bab sebelumnya. Ada tiga skala dalam penelitian ini yaitu skala 

persepsi terhadap karakteristik konselor sekolah, skala self-

concealment dan skala minat siswa berkonseling  

Penyajian skala dilakukan dalam bentuk tertutup yaitu 

subyek penelitian diwajibkan memilih satu jawaban dari 

beberapa alternatif jawaban yang disediakan. Berikut penjelasan 

penyusunan masing-masing alat ukur. 

a. Skala Persepsi Tentang Karakteristik Konselor Sekolah 

Skala pengukuran persepsi tentang karakteristik 

konselor sekolah disusun berdasarkan aspek-aspek yang 

dikemukakan oleh Jones (dalam Gunawan, 2001) yang 

meliputi : aspek tingkah laku etis, aspek kemampuan 

intelektual, aspek keluwesan, aspek sikap penerimaan diri, 

aspek pemahaman, dan aspek peka terhadap rahasia 

pribadi. Aspek-aspek tersebut dijabarkan menjadi 48 item 

yang terdiri dari 24 aitem favorable dan 24 aitem unfavorable 

dengan pilihan jawaban yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), 

ragu-ragu (R), tidak sesuai (TS), sangat tidak sesuai (STS).  

Kriteria pemberian nilai untuk pernyataan favorable 

adalah jawaban “sangat sesuai” mendapat nilai 5, “sesuai” 

mendapat nilai 4, “ragu-ragu” mendapat nilai 3, “tidak sesuai” 

mendapat nilai 2, dan jawaban “Sangat tidak sesuai 

mendapat nilai 1. 
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Kriteria pemberian nilai untuk pernyataan unfavorable 

adalah jawaban “sangat sesuai” mendapat nilai 1, “sesuai” 

mendapat nilai 2, “ragu-ragu” mendapat nilai 3 , “tidak 

sesuai” mendapat nilai 4, dan jawaban “sangat tidak sesuai” 

mendapat nilai 5. 

 

Tabel 7. Sebaran Aitem Skala Persepsi Terhadap 
Karakteristik Konselor Sekolah 

 

Aspek Nomor item 
Favorable 

Nomor item 
Unfavorable 

Jumlah 
Aitem 

Bertingkah laku etis 1,7,13,19 25,31,37,43 8 

Kemampuan 

intelektual 

2,8,14,20 26,32,38,44 8 

Keluwesan 3,9,15,21 27,33,39,45 8 

Sikap penerimaan 4,10,16,22 28,34,40,46 8 

Pemahaman 5,11,17,23 29,35,41,47 8 

Peka terhadap 

rahasia pribadi 

6,12,18.24 30,36,42,48 8 

Jumlah 24 24 48 

 
 

b. Skala Self-Concealment 

Pengukuran skala self-concealment siswa disusun 

berdasarkan aspek-aspek dalam Self-Concealment Scale             

(SCS) yang dikembangkan oleh Larson dan Chastain , 

meliputi tiga aspek yaitu : 

1. kecenderungan secara aktif untuk menyembunyikan 
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informasi dari orang lain  

2. memiliki rahasia / pikiran negatif tentang diri sendiri  

3. menyangkut rasa takut atas pengungkapan rahasia 

tentang diri sendiri  

Ketiga aspek tersebut dijabarkan menjadi 30 aitem yang 

terdiri dari 15 aitem favorable dan 15 aitem unfavorable. 

Skala tersebut memiliki lima alternatif jawaban yaitu 

sangat setuju (SS), setuju (S), ragu – ragu (R), tidak setuju 

(TS), sangat tidak setuju (STS). Kriteria pemberian nilai 

untuk pernyataan favorable adalah jawaban “sangat setuju” 

mendapat nilai 5, jawaban “setuju” mendapat nilai 4, 

jawaban “ragu-ragu” mendapat jawaban nilai 3, jawaban 

“tidak setuju” mendapat nilai 2, dan jawaban “sangat tidak 

setuju” mendapat nilai 1.  

Kriteria pemberian nilai untuk pernyataan 

unfavorable adalah jawaban “sangat setuju” mendapat nilai 

1, “setuju“ mendapat nilai 2, “ragu-ragu” mendapat nilai 3, 

“tidak setuju” mendapat nilai 4, dan jawaban “sangat tidak 

setuju” mendapat nilai 5. 
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Tabel 8. Sebaran Aitem Skala Self-Concealment 

 Aspek Nomor 
aitem 

Favorable 

Nomor 
aitem 

Unfavorable 

Jumlah 
aitem 

Kecenderungan 

secara aktif untuk 

menyembunyikan 

informasi dari 

orang lain 

1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10 10 

Memiliki rahasia / 

pikiran negatif 

tentang diri sendiri 

11,12,13, 

14,15 

16,17,18, 

19,20 

10 

Menyangkut rasa 

takut atas 

pengungkapan 

rahasia tentang diri 

sendiri 

21,22,23, 

24,25 

26,27,28, 

29,30 

10 

Jumlah 15 15 30 

 

c. Skala Minat Siswa Berkonseling 

Skala pengukuran minat siswa berkonseling disusun 

berdasarkan aspek-aspek minat yang kemukakan oleh 

Lilawati (1988), meliputi: perhatian yang mendalam, 

perasaan senang, frekuensi, kemauan dan kesadaran 

manfaat. 

Ketiga aspek tersebut dijabarkan menjadi 40 aitem yang 

terdiri dari 20 aitem favorable dan 20 aitem unfavorable . 

Skala ini memiliki empat alternatif jawaban yaitu sangat 

sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), sangat tidak 

sesuai (STS). Kriteria pemberian nilai untuk pernyataan 
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favorable adalah jawaban “sangat sesuai” mendapat nilai 4, 

jawaban “sesuai “ mendapat nilai 3, jawaban “tidak sesuai” 

mendapat nilai 2, jawaban “sangat tidak sesuai” mendapat 

nilai 1. Kriteria pemberian nilai untuk pernyataan unfavorable 

adalah jawaban “sangat sesuai” mendapat nilai 1, jawaban             

“ sesuai “ mendapat nilai 2, jawaban “tidak sesuai” mendapat 

nilai 3, jawaban “sangat tidak sesuai” mendapat nilai 4. 

 

Tabel 9. Sebaran Aitem Skala Minat Siswa Berkonseling 

Aspek Nomor aitem 
Favorable 

Nomor aitem 
Unfavorable 

Jumlah 
aitem 

 
Perhatian yang 

mendalam 

1,6,11,16 21,26,31,36 8 

Perasaan senang 2,7,12,17 22,27,32,37 8 

Frekuensi 3,8,13,18, 23,28,33,38 8 

Kemauan 4,9,14,19 24,29,34,39 8 

Kesadaran manfaat 5,10,15,20 25,30,35,40 8 

Jumlah 20 20 40 

 

C. Uji Coba Alat Ukur 

Uji coba alat ukur bertujuan untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitas alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian ini. Uji 

coba dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2018 di SMA Kristen YSKI 

kelas X, XI, XII yang berjumlah 60 siswa sebagai responden, terdiri 

dari 30 siswa laki-laki dan 30 siswa perempuan. 
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D. Validitas dan Realibilitas 

Pengujian terhadap validitas keempat alat ukur dilakukan dengan 

menggunakan teknik korelasi Product Moment, sedangkan pengujian 

reliabilitas dengan teknik analisis reliabilitas Alpha Cronbach dengan 

program Statistical Packages for Social Science ( SPSS ) release 

versi 22. 

Validitas alat ukur/kuesioner pada penelitian ini diuji dengan 

menggunakan nilai “corrected item total correlation” yang merupakan 

nilai r hitung dengan kriteria sebagai berikut: 

- Jika nilai r hitung > r tabel, maka item pertanyaan/ 

pernyataan dinyatakan valid (sah/absah) dan bisa 

digunakan. 

- Jika nilai r hitung < r tabel, maka item pertanyaan/ 

pernyataan dinyatakan tidak valid (sah/absah) dan tidak bisa 

digunakan. 

 

Nilai r tabel dapat dilihat pada tabel r, dengan terlebih dulu 

menentukan besarnya derajat kebebasan (degree of freedom = df), 

yang rumusnya adalah sebagai berikut: df = n – 2, dimana n = jumlah 

sampel = 60, sehingga diperoleh nilai df sebagai berikut: Df = n – 2 = 

60 – 2 = 58. Kemudian nilai r tabel dapat dilihat pada tabel r product 

moment dengan cara mengekstrapolasikan nilai df = 58 dengan kolom 

taraf signifikansi 0,05 (5%) untuk uji dua sisi (two tailed test), maka 

diperoleh nilai r tabel = 0,254 

Menurut Ghozali ( 2011) tingkat reliabilitas (keterandalan) data 

penelitian ditentukan melalui perbandingan antara besarnya nilai hasil 
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pengujian dengan nilai ambang minimum koefisien Cronbach’s Alpha 

= 0,7. Makin dekat nilai koefisien Cronbach’s Alpha ke angka 1, makin 

andal/reliabel data hasil penelitian. Kriteria penentuan reliabilitas data 

penelitian adalah sebagai berikut: 

- Jika nilai koefisien Cronbach’s Alpha < 0,7, maka item-item 
pertanyaan/ pernyataan dalam kuesioner dinyatakan tidak 
reliabel sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat ukur 
penelitian. 

- Jika nilai koefisien Cronbach’s Alpha > 0,7, maka item-item 
pertanyaan/ pernyataan dalam kuesioner dinyatakan reliabel 
sehingga bisa digunakan sebagai alat ukur penelitian. 

 
 

a. Validitas dan Reliabilitas Skala Persepsi Terhadap Karateristik 

Konselor Sekolah 

Hasil uji validitas dan reliabilitas pada skala persepsi 

terhadap karakteristik konselor sekolah diketahui 48 aitem yang 

diuji coba , dengan indeks korelasi aitem berkisar antara 0,424 

sampai 0,839, terdapat 24 aitem yang valid dan 24 aitem yang 

gugur. Aitem-aitem yang gugur karena nilai r hitungnya lebih kecil 

daripada nilai r tabel yaitu di bawah 0,254. Hasil uji reliabilitas 

variabel persepsi terhadap karakteristik konselor sekolah adalah 

0,940. Artinya skala persepsi terhadap karakteristik konselor 

sekolah dinyatakan reliabel atau dapat diandalkan dalam 

penelitian.  
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Tabel 10. Sebaran Aitem Valid dan Gugur Skala Persepsi 
Terhadap Karakteristik Konselor Sekolah Setelah Uji 
Coba 

 

Indikator 
Nomor Aitem Jumlah 

Aitem 
Valid 

Favorable Unfavorable 
Valid Gugur Valid Gugur 

Bertingkah 

laku etis 
 

1,7,13,19 25,31,37,43  4 

 

Kemampuan 

intelektual 
 

 
2,8,14,20 

 
26,32,38,44 

  
4 

Keluwesan  3,9,15,21 27,33,39,45  4 

 

Sikap 
penerimaan 

 
 

4,10,16,22 
 

28,34,40,46 
  

4 

 

Pemahaman 
 

 
5,11,17,23 

 
29,35,41,47 

  
4 

 

Peka 
terhadap 
rahasia 
pribadi 

 

 
6,12,18,24 

 
30,36,42,48 

  
4 

Jumlah 0 24 24 0 24 

 

b. Validitas dan Reliabilitas Skala Self-Concealment 

Hasil uji validitas dan reliabilitas pada skala self-concealment 

diketahui 30 aitem yang diuji coba , dengan koefisien validitas 

berkisar antara 0,432 sampai 0,801, terdapat 18 aitem yang valid 

dan 12 aitem yang gugur. Aitem-aitem yang gugur karena nilai r 

hitungnya lebih kecil daripada nilai r tabel yaitu di bawah 0,254. 

Hasil uji reliabilitas variabel self-concealment adalah 0,932. 

Artinya skala self-concealment dinyatakan reliabel atau dapat 

diandalkan dalam penelitian.  
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Tabel 11. Sebaran Aitem Valid dan Gugur Skala Self-
Concealment Setelah Uji Coba 

 

Aspek 
Nomor Aitem Jumlah 

Aitem 
Valid 

Favorable Unfavorable 
Valid Gugur Valid Gugur 

Kecenderungan 

secara aktif untuk 

menyembunyikan 

informasi dari 

orang lain 

1,2,3,4,
5 

 8,9 6,7,10 7 

 

Memiliki rahasia / 

pikiran negatif 

tentang diri sendiri 

 
11,12,1
3,14,15 

  
17 

 
16, 

18,19,2
0 

 
6 

 
Menyangkut rasa 
takut atas 
pengungkapan 
rahasia tentang 
diri sendiri 

 
21,22,2
3,24,25 

   
26,27, 

28,29,3
0 

 
5 

Jumlah 15 0 3 12 
 

18 
 

 
 
 
 

c. Validitas dan Reliabilitas Skala Minat Siswa Berkonseling 

Hasil uji validitas dan reliabilitas pada skala minat siswa 

berkonseling diketahui 40 aitem yang diuji coba , dengan koefisien 

validitas berkisar antara 0,616 sampai 0,813 terdapat 37 aitem 

yang valid dan 3 aitem yang gugur. Aitem-aitem yang gugur 

karena nilai r hitungnya lebih kecil daripada nilai r tabel yaitu di 

bawah 0,254. Hasil uji reliabilitas variabel minat siswa 
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berkonseling 0,977. Artinya skala minat siswa berkonseling 

dinyatakan reliabel atau dapat diandalkan dalam penelitian.  

 
Tabel 12. Sebaran Aitem Valid dan Gugur Skala Minat Siswa 

Berkonseling Setelah Uji Coba 
 

Indikator 
Nomor Aitem Jumlah 

Aitem 
Valid 

Favorable Unfavorable 
Valid Gugur Valid Gugur 

Perhatian 

yang 

mendalam 

1,6,11,16 

 26,31,36 21 7 

Perasaan 

senang 
2,7,12,17 

 27,32,37 22 7 

Frekuensi 3,8,13,18  23,28,33,38  8 

Kemauan 4,9,14,19  29,34,39 24 7 

Kesadaran 
Manfaat 
 

5,10,15,20 
 25,30,35,40  8 

Jumlah 20 0 17 3 37 

 

Hasil uji coba alat ukur yang dilakukan terhadap item skala 

persepsi tentang karakteristik konselor, self-concealment dan minat 

siswa berkonseling, telah ditemukan adanya aitem yang valid dan 

aitem yang gugur. Aitem yang valid kemudian digunakan dalam 

penelitian ini. Aitem tersebut disusun kembali nomor penyebarannya 

sebelum dilakukan penelitian seperti dalam tabel berikut ini : 
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Tabel 13. Sebaran Aitem Skala Persepsi Terhadap Karakteristik  
        Konselor Sekolah 

 

Indikator 
Nomor Aitem Jumlah 

Aitem  Favorable Unfavorable 

Bertingkah laku etis  
 1,7,13,19  4 

Kemampuan intelektual  
 2,8,14,20  4 

Keluwesan   3,9,15,21  4 

Sikap penerimaan   4,10,16,22  4 

Pemahaman   5,11,17,23  4 

Peka terhadap rahasia 
pribadi 

 
 6,12,18,24  4 

Jumlah  0 24 0 24 

 
 

 

 

Tabel 14. Sebaran Item Skala Self-Concealment 

Aspek Nomor Aitem 
Favorable 

Nomor Aitem 
Unfavorable 

Jumlah 
aitem 

Kecenderungan secara aktif 

untuk menyembunyikan 

informasi dari orang lain 

1,2,3,4,5, 6, 7 7 

Memiliki rahasia / pikiran 

negatif tentang diri sendiri 

8,9,10,11,12 13 6 

Menyangkut rasa takut atas 

pengungkapan rahasia 

tentang diri sendiri 

14,15,16,17,18  5 

Jumlah 15 3 18 
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Tabel 15. Sebaran Aitem Skala Minat Siswa Berkonseling 

Aspek Nomor Aitem 
Favorable 

Nomor Aitem 
Unfavorable 

Jumlah 
aitem 

Perhatian yang 

mendalam 

1,6,11,16 23,28,33 7 

Perasaan senang 2,7,12,17 24,29,34 7 

Frekuensi 3,8,13,18, 21,25,30,35 8 

Kemauan 4,9,14,19 26,31,36 7 

Kesadaran manfaat 5,10,15,20 22,27,32,37 8 

Jumlah 20 17 37 

 
 
 

E. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan pada tanggal 8 

Februari 2018. Subyek penelitiannya adalah siswa-siswi SMA Kristen 

YSKI kelas X,XI, XII. Dengan metode Stratified Random Sampling, 

dan menggunakan tabel Krejcie dan Morgan maka dari populasi siswa 

426 diperoleh sample sebesar 200 siswa, yang terdiri dari 110 siswa 

laki-laki dan 90 siswa perempuan. , dengan rincian sebagai berikut : 

Kelas X : 64 siswa terdiri dari 34 laki-laki dan 30 perempuan 

Kelas XI : 66 siswa terdiri dari 36 laki-laki dan 30 perempuan 

Kelas XII :70 siswa terdiri dari 40 laki-laki dan 30 perempuan 

Penyebaran skala  dilakukan dengan cara yang sama seperti 

pada saat uji coba. Secara bergantian peneliti masuk ke tiap-tiap kelas 

untuk membagikan skala yang sudah disiapkan , dibantu oleh setiap 

guru yang sedang mengajar di dalam kelas masing-masing. Para 
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siswa yang pernah menjadi responden pada saat uji coba tidak lagi 

diberikan skala. Kemudian peneliti menjelaskan cara pengisian skala 

yang telah dibagikan. Dilanjutkan dengan pengisian kuesioner oleh 

para responden dan peneliti menunggu proses pengisian skala 

sampai selesai dengan batas waktu yang sudah ditentukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


