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BAB 4 

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

4.01. Orientasi Kancah 

Orientasi kancah penelitian dilaksanakan di SOS Semarang (SOS 

Children’s Village Semarang) dan pemukiman di jalan Mawar, jalan Kenanga, 

jalan Melati, dan jalan Kemuning, kelurahan Brumbungan, kecamatan Semarang 

Tengah, kota Semarang. SOS Semarang berada di jalan Durian Km 1, kelurahan 

Pedalangan, kecamatan Banyumanik, kota Semarang. Bagi remaja putra, 

penelitian dilaksanakan di Asrama Putra SOS Semarang jalan Ngesrep Barat III 

No. 3, Banyumanik, kota Semarang. 

SOS Semarang (SOS Children’s Village Semarang) adalah sebuah 

yayasan panti sosial memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak 

terlantar dan bertanggung jawab membimbing serta membantu memberikan 

kehidupan yang layak untuk mereka dengan visi yakni “Setiap anak dibesarkan 

dalam keluarga dengan kasih sayang rasa dihargai dan rasa aman” serta misi (1) 

mendirikan keluarga bagi anak yang kurang beruntung”, (2) membantu mereka 

memberntuk masa depannya, dan (3) memberi mereka kesempatan untuk 

berkembang dalam masyarakat. SOS Semarang (SOS Children’s Village 

Semarang) ini menerima anak dari berbagai usia, latar belakang ekonomi, sosial, 

budaya, dan agama. SOS Semarang juga memiliki fasilitas SOS Social Center 

yang melayani program penguatan bagi keluarga, penyuluhan kesehatan, dan 

konsultasi psikologi. Program ini dirancang untuk memastikan anak-anak memiliki 

akses ke pelayanan penting, seperti akses pendidikan kesehatan dan 

mendapatkan dukungan secara psikologis. Setiap rumah/keluarga diberikan 
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pengetahuan tentang pengasuhan anak yang berkualitas dan pelatihan untuk 

mendapatkan penghasilan tambahan, serta bagaimana berhubungan dengan 

lingkungan daerah setempat. Dalam setiap minggunya, para anak-anak dan 

remaja mengikuti kegiatan pelatihan dan keterampilan di luar sekolah guna 

meningkatkan keterampilan diri yang dapat digunakan untuk masa depannya 

esok.  

Anak-anak dari usia balita hingga remaja akhir tinggal dalam sebuah 

rumah dimana terdapat 14 rumah dengan memiliki 1 ibu pengasuh disetiap rumah. 

Jumlah keseluruhan dalam SOS Desa Taruna (SOS Children’s Village) yakni 102 

orang (anak-anak dan remaja) serta 19 orang pengasuh. Dalam keluarga, ibu 

asuh adalah kepala keluarga yang menjalankan kegiatan rumah tangga bersama 

anak-anak. Mereka menempuh pendidikan dan mengikuti kursus ketrampilan 

yang diharapkan dapat membantu anak-anak untuk pengembangan diri dan 

membantu mereka untuk berinteraksi sosial dengan masyarakat sekitar layaknya 

kehidupan masa anak-anak ataupun remaja. Lingkungan panti tersebut memiliki 

lahan tanah yang cukup luas seperti lapangan sepakbola, lapangan basket, dan 

lain sebagainya dimana anak-anak dan para remaja dapat bermain dengan 

teman sebayanya layaknya masa kanak-kanak di luar lingkungan panti asuhan 

yang mengalami perkembangan emosi kegembiraan hidup. 

Bagi anak-anak putra yang telah memasuki masa remaja umumnya 

mereka tidak lagi tinggal bersama dengan anak-anak ataupun remaja putri, 

dimana mereka pindah dan tinggal di Asrama putra di jalan Ngesrep Barat III No. 

3, Banyumanik, kota Semarang. Sama halnya dengan anak dan remaja yang 

tinggal di SOS Semarang di jalan Durian KM 1, di asrama putra tersebut memiliki 

1 pengasuh laki-laki yang berperan sebagai kepala keluarga di asrama tersebut. 
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Para remaja putra berjumlah keseluruhan 15 orang dan terdapat beberapa 

remaja putra yang sedang menempuh Sekolah Menengah Kejurusan yang 

mengikuti program magang (internship) di Semarang maupun di luar kota 

Semarang. Lingkungan di asrama putra SOS Desa Taruna memiliki lingkungan 

rumah yang ramah dengan tetangga sekitar perumahannya. Berbeda dengan 

SOS Desa Taruna jalan Durian, asrama putra tersebut tidak memiliki lahan tanah 

yang cukup luas untuk lapangan bermain, hanya terdapat halaman depan untuk 

lapangan basket, namun untuk kamar tidur para remaja tergolong cukup banyak 

yakni 11 kamar tidur, serta 3 kamar mandi, dan ruang makan dan dapur yang 

cukup luas. 

Penulis juga melakukan pengambilan data di 4 (empat) lokasi yakni jalan 

Mawar, jalan Kenanga, jalan Melati, dan jalan Kemuning, kelurahan Brumbungan, 

kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, untuk memperoleh subjek 

penelitian yang mewakili remaja yang tinggal dengan orangtua. Pemukiman di 

daerah jalan tersebut berbeda-beda, untuk pemukiman jalan Mawar dan jalan 

Kenanga cenderung tertutup (pintu rumah selalu tertutup dan jarang ada interaksi 

langsung dengan antar warga), memiliki kondisi ekonomi menengah ke atas 

(dilihat dari bangunan rumah dan fasilitas rumah), sedangkan untuk pemukiman 

di daerah jalan Melati dan jalan Kemuning cenderung tidak tertutup dibandingkan 

dengan pemukiman jalan Mawar dan jalan Kenanga (jarak antar rumah cukup 

dekat dan tampak interaksi antar warga tergolong dekat).   

Penelitian ini dilaksanakan di kedua tempat tersebut dengan beberapa 

alasan sebagai berikut: 
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1. Terdapatnya fenomena gejala depresi pada remaja yang tinggal di panti 

asuhan (baik dari kajian jurnal penelitian maupun hasil wawancara identifikasi 

masalah terhadap dua orang remaja panti asuhan). 

2. Terdapatnya fenomena gejala depresi pada remaja yang tinggal dengan 

orangtua (hasil wawancara identifikasi masalah terhadap dua orang remaja 

yang tinggal dengan orangtua). 

3. Masih terbatasnya kajian mengenai gejala depresi pada remaja yang tinggal di 

panti asuhan (berdasarkan hasil kajian jurnal-jurnal penelitian yang dilakukan 

oleh penulis, penelitian tentang depresi pada anak panti asuhan kebanyakan 

dari jurnal asing). 

4. Adanya kesempatan untuk penulis mendapatkan subjek penelitian di kedua 

lokasi tersebut. 

 

4.02. Persiapan Penelitian 

4.02.1. Perijinan 

Berkaitan dengan pengambilan data penelitian maka penulis meminta 

surat pengantar Ijin Penelitian dari Dekan Fakultas Psikologi yang ditujukan 

kepada Kepala SOS Semarang dan Kelapa Desa Brumbungan Kecamatan 

Semarang Tengah Kota Semarang dengan dengan nomor surat 

1133/B.7.3/FP/XI/2017. Surat tersebut kemudian diserahkan kepada Kepala Panti 

Asuhan SOS Semarang dan Kelapa Desa Brumbungan, kemudian penulis akan 

mendapatkan surat balasan yang nantinya menjadi surat bukti penelitian. 

Pengambilan data di SOS untuk memperoleh data dari remaja yang tinggal di 

panti asuhan, sedangkan pengambilan data di daerah Kelurahan Brumbungan 

untuk memperoleh data dari remaja yang tinggal dengan orangtua. 
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4.02.2. Penyusunan Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan Skala Kecenderungan Depresi pada Remaja 

sebagai alat ukur untuk mendapatkan data kecenderungan depresi pada remaja. 

Skala ini disusun berdasarkan simtom manifestasi emosional, manifestasi kognitif, 

manifestasi motivasional, serta manifestasi vegetatif dan fisik dengan item 

sebanyak 40 item dan memiliki sebaran sebagai berikut: 

Tabel 4.01. Sebaran Nomor Item Skala Kecenderungan Depresi pada Remaja 

Simtom Jumlah Item 
1. Manifestasi Emosional 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37 
2. Manifestasi Kognitif 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38 
3. Manifestasi Motivasional 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39 
4. Manifestasi Vegetatif dan Fisik 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40 

Jumlah Item 40 
 

4.03. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilaksanakan di dua tempat, yaitu (1) SOS Semarang 

(SOS Children’s Village Semarang) yang beralamat di Jl. Durian Km 1, 

Pedalangan, Banyumanik, Semarang 50268, serta di Asrama Putra Jl. Ngesrep 

Barat III No. 3, Banyumanik, Semarang. Telepon (024) 7472264, Fax (204) 

7473279 ; dan (2) pemukiman di jalan Melati, jalan Mawar, jalan Kemuning, dan 

jalan Kenanga, kelurahan Brumbungan kecamatan Semarang Tengah kota 

Semarang. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 26-28 November 2017. 

Sebelum pengambilan data penelitian di SOS Semarang, sebelumnya 

penulis sudah menjalin raport dengan subjek penelitian hampir satu bulan, yaitu 

dengan melakukan kunjungan hampir 1-2 kali dalam seminggu dan melayani 

remaja-remaja tersebut dengan menjadi volunteer asisten ibu pengasuh. Tujuan 

dari raport ini supaya terjalin hubungan yang akrab dan kepercayaan dari subjek 

kepada penulis, selain itu supaya penulis mendapatkan informasi yang lebih 

dalam mengenai dinamika kehidupan remaja panti. Selanjutnya pada hari 
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Kamis-Jumat, tanggal 26-27 November 2017, penulis melakukan pengambilan 

data penelitian, dimana ada yang dilakukan secara individual maupun secara 

klasikal (kelompok kecil). Penulis mendatangi rumah-rumah remaja, kemudian 

mengumpulkan mereka dan menjelaskan maksud penulis mengumpulkan mereka 

dan meminta pertolongan mereka untuk membantu mengisi skala penelitian. 

Mereka membuka diri dan bersedia membantu, selanjutnya skala dibagikan dan 

penulis menjelaskan mengenai prosedur pengisian skala. Rata-rata subjek 

penelitian membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk mengisi dan 

kadang-kadang ada subjek yang bertanya karena merasa kurang jelas. Kemudian, 

apabila saat pengambilan data ternyata ada remaja yang sedang keluar, maka 

data dari remaja tersebut diambil pada hari berikutnya dengan penulis membuat 

janji terlebih dahulu. Jumlah subjek penelitian yang berasal dari SOS Semarang 

sebanyak 20 orang. 

Sementara untuk pengambilan data di Jalan Mawar dan Jalan Kenanga 

Kelurahan Brumbungan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang dilakukan 

pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2017 secara personal. Sebelumnya penulis 

menghubungi para remaja tersebut melalui handphone. Penulis menjelaskan 

tujuan menghubungi remaja tersebut dan memohon kesediaannya untuk menjadi 

subjek penelitian. Setelah remaja setuju menjadi subjek penelitian, maka 

dilakukan janji pertemuan pada hari Sabtu. Penulis mengunjungi remaja tersebut 

di rumah sesuai waktu perjanjian. Ketika sudah bertemu, penulis menjelaskan 

prosedur pengisian skala penelitian. Waktu pengerjaan skala rata-rata 10 menit 

(lebih cepat dibandingkan remaja di panti asuhan), dan hampir tidak ada 

pertanyaan yang diajukan. Jumlah subjek yang berasal dari pemukiman ini 

sebanyak 20 orang.Untuk pengambilan data berikutnya dilakukan di jalan Melati 
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dan jalan Kemuning, kelurahan Brumbungan, kecamatan Semarang Tengah, kota 

Semarang pada bulan Febuari 2019 dengan waktu 1-2 kali dalam seminggu. 

Sama halnya dengan pengambilan data di lingkungan keluarga sebelumnya, 

penulis melakukan kunjungan ke rumah dan memohon kesediaanya untuk 

menjadi subjek penelitian. Setelah remaja bersedia menjadi subjek penelitian, 

maka dilakukan janji pertemuan pada hari berikutnya. Penulis mengunjungi para 

subjek penelitian dan menjalin raport ataupun pendekatan. Pemukiman jalan 

Melati dan jalan Kemuning berbeda dengan daerah jalan Mawar dan jalan 

Kenanga dimana untuk di daerah jalan Melati dan jalan Kemuning memiliki 

lingkungan demografis dan situasi rumah tetangga sekitar yang berbeda. 

Hubungan antar tetangga tergolong cukup dekat dibandingkan dengan 

lingkungan di pemukian jalan Mawar dan jalan Kenanga.  

Subjek penelitian memiliki karakteristik sebagai berikut: 

Tabel 4.02 Karakteristik Subjek 

No Karakteristik Tinggal di 
SOS 

Tinggal 
dengan 

Orangtua 

Jumlah 

1 Usia (Tahun)    
 13 2 (3,1%) 0 (0,00%) 2 (3,1%) 
 14 4 (6,15%) 2 (3,08%) 6 (9,2%) 
 15 2 (3,08%) 5 (7,69%) 7 (10,8%) 
 16 3 (4,62%) 7 (10,77%) 10 (15,4%) 
 17 12 (18,46%) 19 (29,23%) 31 (47,7%) 
 18 2 (3,08%) 4 (6,15%) 6 (9,2%) 
 19 0 (0,00%) 2 (3,08%) 2 (3,1%) 
 20 0 (0,00%) 1 (1,54%) 1 (1,5%) 
 Jumlah 25 40 65 
2 Jenis Kelamin    
 Laki-laki 10 (15,38%) 17 (26,15%) 27 (41,5%) 
 Perempuan 15 (23,08%) 23 (35,30%) 38 (58,5%) 
 Jumlah 25 40 65 
3 Pendidikan    
 SMP 8 (12,31%) 1 (1,54%) 9 (13,8%) 
 SMA 17 (26,15%) 39 (60%) 56 (86,2%) 
 Jumlah 25 40 65 
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Data yang diperoleh selanjutnya di skoring dan ditabulasi, dan kemudian 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Hasilnya diketahui dari 40 item gugur 16 

item sehingga item tinggal 24 item. Selanjutnya dilakukan perhitungan data 

penelitian yang bersumber dari 24 item valid atau dengan kata lain, dalam 

penelitian ini data try out alat ukur sekaligus digunakan sebagai data penelitian.  

  

4.04. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.04.1 Hasil Uji Validitas 

Hasil uji validitas dilihat dari output corrected item-total correlation, dimana 

suatu item dinyatakan valid jika memiliki nilai r hitung >0,300. Perhitungan 

dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 16.00 for Windows. 

Perhitungan validitas dilakukan sebanyak tiga kali untuk diperoleh semua 

item valid. Pada perhitungan pertama diperoleh item valid sebanyak 28 item 

dengan koefisien validitas antara 0,324 sampai 0,703, sementara jumlah item 

yang gugur sebanyak 12 item. Pada perhitungan kedua diperoleh item valid 

sebanyak 26 item dengan koefisien validitas antara 0,363 sampai 0,721, 

sementara jumlah item yang gugur sebanyak 2 item. Pada perhitungan yang tiga, 

diperoleh seluruh item valid dengan koefisien validitas antara 0,327 sampai 0,730. 

Rincian item valid dan item gugur dapat dilihat pada Tabel di bawah ini: 

Tabel 4.03. Item Valid dan Gugur Skala Kecenderungan Depresi pada Remaja 
Simtom Item Valid dan Gugur Jumlah 

Item Valid 
1. Manifestasi Emosional 1*,5,9,13,17*,21,25*,29*,33,37 6 
2. Manifestasi Kognitif 2,6,10,14*,18,22,26*,30*,34*,38* 5 
3. Manifestasi Motivasional 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39* 9 
4. Manifestasi Vegetatif dan 

Fisik 
4,8,12,16*,20*,24,28,32*,36*,40 6 

Jumlah Item Valid 26 26 
Keterangan: * Item gugur 
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4.04.2 Hasil Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas dilakukan menggunakan Alpha Cronbach dimana suatu alat 

ukur dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai AlphaCronbach>0,700 (Ghozali, 

2016, h. 48). Hasil uji reliabilitas pada skala penelitian diperoleh nilai alpha 

cronbach sebesar 0,902 dimana nilai ini >0,700. Hal ini berarti skala penelitian 

reliabel, yaitu responden yang sama apabila mengerjakan alat ukur yang sama 

pada waktu yang berbeda akan memberikan hasil yang relatif sama (ajeg). 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas dan reliabilitas di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa Skala Kecenderungan Depresi pada Remaja 

memenuhi asumsi validitas dan reliabilitas. 

 
  


