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BAB 4 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

4.1. Orientasi Kancah Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti memulainya dengan menentukan subjek 

penelitian, waktu dan tempat penelitian demi kelancaran serta tercapainya 

tujuan penelitian tersebut. Penelitian dilakukan di SMA Masehi 1 PSAK yang 

terletak di jalan Pasir Mas Raya nomor 1 Semarang.  Sekolah Menengah Atas 

Masehi 1 merupakan salah satu sekolah dibawah Yayasan Pengampu 

Sekolah dan Asrama Kristen (PSAK) yang didirikan pada tahun 1948. Sekolah 

Menengah Atas (SMA) Masehi 1 merupakan salah satu sekolah yang sudah 

terakreditasi A sejak tahun 2016. SMA Masehi 1 PSAK memiliki visi menjadi 

Lembaga Pendidikan yang berazaskan moral serta spirit kristen, beriwibawa 

dan mampu mengatasi tantangan era global untuk menghasilkan anak didik 

yang cerdas, tangguh, mandiri dan berkarakter.  

Selain visi, SMA Masehi 1 PSAK juga memiliki beberapa misi diantaranya : 

1. Menyelenggarakan pendidikan holistic integratif berpusat pada siswa. 

2. Membangun dan memelihara budaya sekolah berkarakter kristen. 

3. Menyediakan sarana prasarana menghadapi era global. 

4. Menyelenggarakan ekstrakulikuler kewirausahaan (interpreneurship). 

Sekolah ini memiliki 7 ruang kelas untuk kelas 10, 11, dan 12, ruang 

kepala sekolah, ruang tata usaha, perpustakaan, ruang UKS, aula, ruang 

OSIS, lapangan basket dan lapangan futsal. Sekolah ini juga memiliki 3



35 
 

 
 

laboratorium yaitu laboratorium Bahasa, IPA, dan komputer. Siswa masuk 

pukul 07.00 setiap hari dan pulang pukul 14.00 WIB untuk hari senin-kamis 

sedangkan hari jumat 11.00 WIB kemudian libur pada hari sabtu. Ada 

beberapa kegiatan ekstrakulikuler yang terdapat disana antara lain paskibra, 

basket, futsal, masak, musik, dance, dan komputer. SMA Masehi 1 memiliki 

total guru 21 orang dan 9 karyawan sehingga total semua tenaga kerja adalah 

30 orang. Jumlah murid SMA Masehi 1 sebanyak 225 siswa.  

Setiap tahun di SMA Masehi 1 selalu diadakan kegiatan Pentas Seni 

sebagai bentuk menyalurkan bakat dan kemampuan mereka diluar kegiatan 

akademik. Tetapi keikutsertaan siswa terutama kelas 12 pada pentas seni 

tahun lalu tergolong rendah sehingga hanya sedikit yang berpartisipasi secara 

aktif. Berdasarkan wawancara dengan guru bimbingan konseling, siswa yang 

tidak berpartisipasi aktif lebih memilih untuk bermain bersama teman-

temannya daripada mengikuti kegiatan di sekolah. Siswa-siswa yang tidak 

aktif tersebut juga jarang masuk atau mengikuti pembelajaran di kelas. Ketika 

mengikuti pembelajaran di kelas, mereka cenderung untuk tidak 

mendengarkan materi yang ada dengan menunjukkan perilaku-perilaku 

seperti tidur didalam kelas atau mengganggu dan berbicara dengan 

temannya.  

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan 

penelitian di SMA Masehi 1 Semarang yaitu : 

1. Belum ada penelitian yang berkaitan dengan mastery goal orientation 

dan psychological well-being yang dilakukan di SMA Masehi 1 PSAK 

Semarang 
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2. Adanya keluhan dari guru BP tentang rendahnya keikutsertaan siswa 

terutama kelas 12 pada kegiatan pengembangan diri dan kegiatan 

pembelajaran di sekolah.  

3. Kepala sekolah sudah memberikan ijin untuk melakukan penelitian di 

SMA tersebut.  

4.2. Persiapan Penelitian 

Persiapan yang paling awal yang dilakukan adalah melakukan 

observasi pada kegiatan di sekolah, lalu melakukan wawancara terhadap 

narasumber, pembuatan alat ukur dan membuat surat izin untuk melakukan 

penelitian di sekolah tersebut. Alat ukut yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala yang terdiri dari skala mastery goal orientation dan skala 

psychological well-being. Skala ini dibuat berdasarkan aspek-aspek dari teori 

yang ada. 

4.2.1. Permohonan Ijin 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti meminta surat ijin dari Dekan 

Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata Semarang. Surat itu digunakan 

sebagai surat penelitian dengan nomor 1055/B.7.3/FP/I/2019. Kemudian surat 

itu diserahkan kepada kepala sekolah dan kepala sekolah memberikan ijin 

untuk melakukan penelitian.  

4.2.2. Penyusunan Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan dua jenis skala yaitu skala mastery goal 

orientation dan skala psychological well-being. Tahap awal membuat indikator 

berdasarkan aspek-aspek yang terdapat pada teori sehingga skala dapat 
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tersusun. Penilaiannya yaitu nilai 4 diberikan pada jawaban SS (Sangat 

Sesuai), nilai 3 untuk S (Sesuai), nilai 2 untuk TS (Tidak Sesuai) dan nilai 1 

untuk jawaban STS (Sangat Tidak Sesuai). Sebaliknya pada item  unfavorable 

nilai  4 diberikan pada jawaban STS (Sangat Tidak Sesuai), nilai 3 untuk TS 

(Tidak Sesuai), nilai 2 untuk S (Sesuai), dan nilai 1 untuk SS (Sangat Sesuai). 

1. Skala Psychological Well-Being 

Penyusunan skala ini berdasarkan dimensi psychological well-being 

yang meliputi : Autonomy, positive relations, environmental mastery, personal 

growth, purpose in life, dan self acceptance. 

Tabel 4.1. Sebaran Item Skala  Psychological Well-Being 

Dimensi 
Jumlah Item 

Total 
Favorable Unfavorable 

Autonomy 1, 7, 13 24, 30, 36 6 

Environmental 
Mastery 

19, 25, 31 2, 8, 14 6 

Personal Growth 3, 9, 15 20, 26, 32 6 

Positive 
Relations 

21, 27, 33 4, 10, 16 6 

Purpose In Life 5, 11, 17 22, 28, 34 6 

Self Acceptance 23, 29, 35 6, 12, 18 6 

Total 18 18 36 

 

2. Skala Mastery Goal Orientation 

Penyusunan skala ini berdasarkan aspek-aspek mastery goal 

orientation yaitu Fokus Pendekatan dan Fokus Penghindaran.  

Tabel 4.2. Sebaran Item Skala Mastery Goal Orientation 
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Aspek 
Jumlah Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Fokus 
Pendekatan 

1, 3, 7, 9, 13, 
19, 25, 29. 

2, 8, 14, 18, 
20, 24, 26, 28.  

 
16 

Fokus 
Penghindaran 

5, 11, 15, 17, 
21, 23, 27, 31 

4, 6, 10, 12, 
16, 22, 30, 32. 

 
16 

Total Item 16 16 32 

 

4.3. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode try out terpakai yaitu penelitian 

yang dalam pengambilan datanya dilakukan sekali. Setelah semua data 

sudah dikumpulkan, peneliti menguji data tersebut secara statistik dengan 

menggunakan SPSS versi 16  for Windows. Uji statistik yang dilakukan meliputi 

uji asumsi, uji hipotesis, uji validitas dan reliabilitas. Setelah itu peneliti 

menganalisis hasil uji statistik tersebut. 

Penelitian dilakukan tanggal 7 Februari 2019 di ruang kelas masing-

masing siswa pukul 09.30 setelah jam istirahat berlangsung. Saat masuk ruang 

kelas, peneliti langsung menjelaskan tata cara mengisi skala. Setelah itu, peneliti 

membagikan skala secara langsung kepada siswa. Ketika membagikan skala, 

peneliti mengatakan apabila ada pernyataan yang membuat siswa bingung 

maka dapat bertanya kepada peneliti sebelum mengisi skala. Peneliti 

menggunakan seluruh populasi kelas 12 sebagai subjek pada penelitian ini yaitu 

sebanyak 72 anak.  

Data tentang jumlah keseluruhan subjek yang digunakan dalam 

penelitian dapat dilihat pada tabel 4.3. 
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Tabel 4.3. Data Subjek 

4.4. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Data yang didapat dianalisis menggunakan teknik korelasi product 

moment untuk menguji validitas, kemudian hasilnya dikoreksi menggunakan 

teknik part whole. Uji validitas product moment merupakan uji yang 

mengkorelasikan skor item dengan skor total. Jika r hitung > r tabel (uji one 

tailed dengan sig 0.05) maka item dinyatakan valid (Sugiyono, 2016). Pada 

penelitian ini, diketahui r tabel sebesar 0,195. Uji reliabilitas menggunakan 

Teknik Alpha Cronbach. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 

program SPSS 16.0.  

4.4.1. Skala Psychological Well-Being 

Total item pada psychological well-being adalah 36 item. Sebuah item 

dinyatakan valid apabila nilai corrected item-total correlation > 0,195. 

Kemudian dilakukan pengujian sebanyak tiga kali dan mendapatkan 30 item 

yang valid. Indeks item yang valid mulai dari 0,208 sampai 0,661.  

Lalu nilai koefisien Alpha Cronbach adalah 0,880 yang artinya alat ukur reliabel 

untuk digunakan dalam penelitian. 
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Tabel 4.4. Sebaran Item valid dan gugur Skala Psychological Well-Being 

4.4.2.  Skala Mastery Goal Orientation 

Pada skala mastery goal orientation, total item sebanyak 32 item. Item 

dinyatakan valid apabila nilai corrected item-total correlation > 0,195. 

Pengujian dilakukan sebanyak dua kali dan mendapatkan 25 item valid. 

Indeks item yang valid mulai dari 0,225 sampai 0,623. 

Lalu nilai koefisien Alpha Cronbach adalah 0,864 yang artinya alat ukur 

reliabel untuk digunakan dalam penelitian.  

Tabel 4.5. Sebaran Item valid dan gugur Skala Mastery Goal Orientation 


