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BAB 4 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

4.01. Orientasi Kancah Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara self-efficacy 

dengan orientasi masa depan pada mahasiswa tingkat akhir. Sebelum melakukan 

penelitian, peneliti perlu menyiapkan segala sesuatu secara matang termasuk ketika 

menentukan tempat serta ruang lingkup kancah penelitian. 

 Penelitian dilakukan di Universitas Katolik Soegijapranata (Unika), 

Semarang. Unika merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di kota 

Semarang terletak di Jalan Pawiyatan Luhur IV no 1, Bendan Dhuwur, Kota 

Semarang Jawa Tengah. Universitas ini berada di bawah naungan Yayasan 

Sandjojo dengan Institusi Universitas berbasis Katolik dan memiliki akreditasi 

Universitas yaitu A. Fakultas yang ada di Unika Soegijapranata Semarang sebanyak 

8 fakultas yang terbagi menjadi total 18 program studi sampai saat ini.  

 Visi Unika Soegijapranata yaitu menjadi komunitas akademik yang unggul 

dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian dengan dilandasi nilai-nilai Kristiani : 

cinta kasih, keadilan, dan kejujuran. Misi Universitas dibagi menjadi enam sub yaitu : 

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas secara akademik dengan 

didukung pengembangan kepribadian yang utuh dan potensi kepemimpinan 

2. Melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu dan teknologi demi 

meningkatkan kesejahteraan manusia 



40 
 

 
 

3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan ilmu dan 

teknologi yang telah dikembangkan dalam penelitian demi kesejahteraan 

manusia 

4. Memberikan perhatian dan mencari pemecahan terhadap berbagai masalah 

sosial budaya masyarakat melalui komunitas akademik 

5. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan, 

penelitian dan pengabdian lokal, nasional dan internasional untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian 

6. Memperbaiki dan mengembangkan universitas secara terus menerus, 

sehingga dapat mendukung segala upaya untuk mencapai keunggulan 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil  subjek sebanyak delapan puluh 

mahasiswa maupun mahasiswi Unika Soegijapranata Semarang yang berstatus 

mahasiswa aktif sedang menempuh perkuliahan tingkat akhir (semester 7 / keatas), 

mahasiswa dari semua fakultas dan progam studi. Adapun peneliti telah 

menentukan beberapa pertimbangan guna melaksanakan penelitian pada subjek 

mahasiswa tingkat akhir ini sebagai berikut : 

1. Adanya potensi dan ketersediaan subjek yang memenuhi kriteria subjek 

penelitian meskipun jumlahnya terbatas mengingat bahwa 

mahasiswa/mahasiswi angkatan 2014 atau keatas Unika Soegijapranata 

Semarang banyak yang sudah lulus perkuliahan. Hal ini menjadi tantangan 

tersendiri bagi peneliti untuk mengeksplorasi lokasi penelitian guna 

mendapatkan subjek yang dibutuhkan 
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2. Selain ketersediaan mendapatkan subjek, tentu saja lebih terjangkau dalam 

mengakses lokasi penelitian serta dapat menghemat waktu dan biaya 

penelitian sehingga penelitian dapat berjalan dengan efisien. 

3. Belum ada penelitian terkait dengan “Hubungan Antara Self-Efficacy dengan 

Orientasi Masa Depan” untuk subjek mahasiswa tingkat akhir. Karena dalam 

penelitian-penelitian sebelumnya, Self-Efficacy rata-rata dikaitkan dengan 

subjek remaja awal yaitu siswa SMA. 

4.02. Persiapan Penelitian 

 Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan 

persiapan dengan menyusun alat ukur penelitian serta melakukan permohonan 

perizinan di kampus Unika Soegijapranata Semarang. 

4.02.01. Penyusunan Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan dua jenis alat ukur yaitu skala Orientasi Masa 

Depan dan skala Self-Efficacy. Tahap dalam menyusun skala yaitu peneliti 

menentukan indikator skala mengacu pada aspek-aspek pada tiap variabel yang 

kemudian disusun menjadi item-item pada skala. 

1. Skala Orientasi Masa Depan  

Skala ini disusun berdasarkan tiga dimensi/aspek yaitu motivasi, 

perencanaan, dan evaluasi. Skala terdiri dari tiga puluh item berisi 

pernyataan, yang mana setiap dimensi terdiri dari sepuluh item terdiri dari 

lima item favorable dan lima item unfavorable seperti tabel berikut ini : 
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Tabel 4.01. Sebaran Distribusi Item Orientasi Masa Depan 

No. Aspek 
Item Jumlah 

Item Favourable Unfavourable 

1 Motivasi 1, 7, 13, 19, 25 4, 10, 16, 22, 28  10 

2 Perencanaan 2, 8, 14, 20, 26 5, 11, 17, 23, 29 10 

3 Evaluasi 3, 9, 15, 21, 27 6, 12, 18, 24, 30 10 

 Total 15 15 30 

 

2. Skala Self-Efficacy 

Skala disusun berdasarkan dimensi/aspek self-efficacy yaitu Level, 

Generality, Strength. Item berisi pernyataan dengan total tiga puluh item, 

setiap aspek memiliki sepuluh item yang masing-masing terdiri dari lima item 

favorable dan lima item unfavorable dengan rincian tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.02. Sebaran Distribusi Item Skala Self Efficacy 

No 
Aspek-aspek 
Self Efficacy 

Item Jumlah 
Item Favourable Unfavourable 

1 Level 1,7 13, 19,25 2, 8, 14,20,26 10 

2 Generality 3, 9, 15, 21, 27 4, 10, 16, 22, 28 10 

3 Strength 5, 11, 17, 23, 29 6, 12, 18, 24, 30 10 

 Total 15 15 30 
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4.02.02. Permohonan Izin Penelitian 

Sebelumnya, peneliti terlebih dahulu mengajukan surat izin kepada pihak-

pihak terkait sebagai permohonan pelaksanaan penelitian yang meliputi : 

1. Meminta surat pengantar dari Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata 

Semarang yang telah disetujui oleh Ka. Progdi Sarjana Psikologi dengan nomor 

surat : 1441/B.7.3/FP/IV/2018 untuk melaksanakan penelitian di kampus Unika 

Soegjapranata Semarang. 

2. Meminta izin kepada subjek penelitian dengan melampirkan lembar informed 

consent sebelum mengisi skala, sebagai bentuk persetujuan bahwa 

mahasiswa/mahasiswi tersebut bersedia menjadi subjek. 

4.03. Uji Coba Skala Penelitian 

 Pada penelitian ini peneliti tidak melakukan uji coba alat ukur dikarenakan 

terbatasnya subjek serta ketersediaan waktu penelitian. Peneliti menetapkan jumlah 

subjek sebanyak 80 orang dan menggunakan alat ukur try out terpakai, artinya 

bahwa peneliti hanya melakukan satu kali pengambilan data yang kemudian data 

tersebut sekaligus digunakan untuk uji validitas, reliabilitas dan analisis data. 

Penetapan jumlah item pada tiap aspek yang diukur sebanyak 10 item, sehingga 

peneliti sudah mengantispasi apabila terdapat item yang gugur pada tiap aspeknya. 

4.03.01. Uji Validitas 

 Data yang telah didapat selanjutnya ditabulasi dan diuji validitasnya. Uji 

validitas dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi product moment dengan 

bantuan Stactitical Packages Social Sciencies (SPSS) versi 16. 
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4.03.01.01. Skala Orientasi Masa Depan 

 Uji validitas orientasi masa depan dilakukan terhadap 30 item pernyataan. 

Item valid diperoleh dari hasil taraf signifikansi 5% = 0,220 (n = 80 , df : 78). Pada 

putaran pertama terdapat 11 item gugur sehingga tersisa 19 item valid. Kemudian 

pada putaran kedua tidak ada item yang gugur sehingga jumlah item yang valid 

tetap berjumlah 19 item. Koefisien validitas skala orientasi masa depan antara 0,239 

– 0,543. 

Berikut rincian item gugur dan item valid pada skala orientasi masa depan : 

Tabel 4.03. Sebaran item valid dan item gugur skala Orientasi Masa Depan 

No. Aspek 
Item Jumlah 

Item 
Valid 

Jumlah 
Item 
Gugur 

Favourable Unfavourable 

1 Motivasi 1, 7, 13*, 19*, 25* 4, 10, 16, 22*, 28*  5 5 

2 Perencanaan 2, 8, 14, 20*, 26 5*, 11, 17, 23*, 29* 6 4 

3 Evaluasi 3, 9, 15, 21, 27 6, 12*, 18, 24*, 30 8 2 

 Total   19 11 

Keterangan : Tanda * merupakan item gugur (13,19,25,22,28,20,5,23,29,12,24) 

4.03.01.02. Skala Self-Efficacy 

 Uji validitas self-efficacy dilakukan terhadap 30 item pernyataan. Item valid 

diperoleh dari hasil taraf signifikansi 5% = 0,220 (n = 80 , df : 78). Pada putaran 

pertama terdapat 12 item gugur sehingga tersisa 18 item valid. Kemudian pada 

putaran kedua tidak ada item yang gugur sehingga jumlah item yang valid tetap 

berjumlah 18 item. Koefisien validitas skala self-efficacy antara 0,272 – 0,527.  

Berikut rincian item gugur dan item valid pada skala self-efficacy : 
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Tabel 4.04. Sebaran item valid dan item gugur skala Self-Efficacy 

No 
Aspek-aspek 
Self Efficacy 

Item Jumlah 
Item 
Valid 

Jumlah 
Item 

Gugur Favourable Unfavourable 

1 Level 1*,7* 13, 19*,25 2*, 8*, 14,20,26* 4 6 

2 Generality 3, 9*, 15*, 21, 27 4, 10, 16, 22*, 28 7 3 

3 Strength 5, 11*, 17, 23*, 29 6, 12, 18, 24*, 30 7 3 

 Total   18 12 

Keterangan : Tanda * merupakan item gugur (1,7,19,2,8,26,9,15,22,11,23,24) 

4.03.02. Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas dilakukan dengan teknik Alpha Cronbach dengan bantuan 

Statistical Packages Social Sciencies (SPSS) versi 16. Skala orientasi masa depan 

memeroleh koefisien alpha sebesar 0,829 sedangkan skala sel-efficacy 

mendapatkan hasil koefisien alpha sebesar 0,815. Pada kedua skala tersebut dapat 

dikatakan reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian. 

4.04. Pengumpulan Data Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di kampus Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. Adapun peneliti melaksankan pengumpulan data pada hari Senin 

sampai dengan Jumat, tanggal 8-12 April 2019. Waktu dalam pengambilan data 

bervariasi selama kurun waktu lima hari penelitian tergantung dengan kondisi, 

situasi dan kebutuhan peneliti. Subjek yang dicari sebanyak 80 

mahasiswa/mahasiswi dari semua fakultas yang ada di Unika Seogijapranata 

meliputi fakultas teknologi pertanian (FTP), fakultas ekonomi & bisnis (FEB), fakultas 

hukum & komunikasi (FHK), fakultas psikologi, fakultas arsitektur & desain (FAD), 
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fakultas ilmu komputer (Ikom), fakultas teknik (FT) dan fakultas bahasa & sastra 

(FBS). Peneliti telah mempertimbangkan kuota subjek setiap fakultas tidaklah sama 

rata, karena jumlah mahasiswa pada setiap fakultas berbeda-beda untuk satu 

angkatan. Maka dari itu, sampel yang diambil mengikuti banyaknya ketersediaan 

mahasiswa masing fakultas dan menyesuaikan situasi serta kondisi ketika peneliti 

terjun di lapangan. 

Berikut sebaran jumlah subjek penelitian yang diperoleh berdasarkan masing-

masing fakultas : 

Tabel 4.05. Sebaran subjek penelitian menurut fakultas studi yang ditempuh 

No Fakultas Jumlah Subjek 
Subjek 

Laki-laki 

Subjek 

Perempuan 

1 Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) 15 4 11 

2 Fakutas Ekonomi & Bisnsis (FEB) 10 5 5 

3 
Fakultas Hukum & Komunikasi 

(FHK) 
14 2 12 

4 Fakultas Psikologi 12 1 11 

5 Fakultas Arsitektur & Desain (FAD) 8 5 3 

6 Fakultas Ilmu Komputer (Ikom) 5 4 1 

7 Fakultas Teknik (FT) 9 8 1 

8 Fakultas Bahasa & Sastra (FBS) 7 0 7 

Total 80 29 51 
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Setelah data diperoleh maka peneliti melakukan tabulasi data yang 

kemudian digunakan untuk uji validitas, reliabilitas, dan uji hipotesis. Data yang 

digunakan adalah data yang semua itemnya sudah valid. Semua item yang gugur 

tidak digunakan. Analisis data menggunakan program SPSS versi 16.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


