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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 adversity quotient pada mahasiswa perantauan. Hal yang perlu 

diperisiapkan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian adalah memahami 

tempat atau kancah penelitian, serta mempersiapkan segala keperluan yang 

berkaitan dengan penelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan kampus Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. Universitas Katolik Soegijapranata berdiri pada 

tanggal 5 Agustus 1982. berdasarkan Keputusan Kopertis Wilayah VI Jawa 

Tengah No. 056/K/22Kop/VII/1982 kemudian yang dikukuhkan dengan 

Keputusan Mendikbud RI pada tanggal 24 September 1983 No.0400/01/1983. 

Sebelum berkembang seperti sekarang ini dengan nama Universitas Katolik 

Soegijapranata, dulunya merupakan Institut Teknologi Katolik Semarang yang 

merupakan kelanjutan dari Universitas Katolik Atmajaya Semarang. Saat ini 

Universitas Katolik Soegijapranata dikelola oleh Yayasan Sandjojo, Universitas 

ini bertempat di Jalan Pawiyatan Luhur IV/1, Bendan Dhuwur, Semarang. Saat ini 

terdapat delapan fakultas yang terdiri dari 18 Program Studi Sarjana di 

Universitas Katolik Soegijapranata. 

Penelitian ini memiliki jumlah subjek sebanyak enam puluh orang yang 

merupakan mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang yang masih berstatus 

sebagai mahasiswa aktif (tidak sedang cuti), merupakan mahasiswa perantauan 

yang berasal dari luar kota Semarang, serta menyewa tempat kos 
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sebagai tempat tinggal sementara selama menempuh perkuliahan. Adapun 

peneliti melakukan penelitian terhadap mahasiswa perantauan di Unika 

Soegijapranata yaitu berdasarkan beberapa pertimbangan : 

1. Terdapat mahasiswa perantauan dari berbagai daerah yang berkuliah di 

Unika Soegijapranata Semarang. 

2. Belum ada penelitian terkait mengenai “Hubungan antara Self Efficacy 

dengan Adversity Quotient pada Mahasiswa Perantauan” di Unika 

Soegijapranata. 

3. Ketersediaan mahasiswa dan mahasiswi perantauan untuk menjadi 

subjek penelitian, serta lokasi penelitian yang cukup mudah untuk 

dijangkau dan efisien dalam waktu, biaya, serta tenaga. 

 

4.02. Persiapan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan beberapa persiapan 

terlebih dahulu dengan melakukan penyusunan alat ukur dan mempersiapkan 

permohonan perizinan penelitian. 

4.02.01. Penyusunan Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan dua jenis alau ukur yaitu Adversity Response 

Profile dan skala self efficacy. Penyusunan skala diawali dengan menentukan 

indikator dari skala, yaitu melalui aspek-aspek yang sesuai dengan teori. 

Kemudian peneliti membuat item-item pernyataan berdasarkan indikator yang 

telah ditentukan. 
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1. Adversity Response Profile (ARP) 

Skala ini digunakan untuk mengukur tingkat adversity quotient pada 

mahasiswa perantauan. Disusun berdasarkan empat dimensi yaitu 

control, origin dan ownership, reach, dan endurance. Skala ini terdiri dari 

tiga puluh pernyataan dan masing-masing diikuti dua pernyataan 

sehingga terdapat enam puluh item yang harus dijawab oleh subjek. 

Tabel 4.01. Sebaran Distribusi Item Adversity Response Profile 

No. Aspek 
Item 

Total 
Favourable Unfavourable 

1 Control 
1a, 6a, 8a, 9a, 

16a,18a, 19a, 26a, 
28a, 29a 

10a, 13a, 17a, 
23a, 27a 

15 

2 
Origin-
Ownership 

1b, 6b, 8b, 9b 16b, 
18b, 19b, 26b, 28b, 

29b 

10b, 13b, 17b, 
23b, 27b 

15 

3 Reach 
2a, 4a, 7a, 11a, 

12a, 14a, 15a, 21a, 
22a, 24a 

3a, 5a, 20a, 
25a, 30a 

15 

4 Endurance 
2b, 4b, 7b, 11b, 

12b, 14b, 15b, 21b, 
22b, 24b 

3b, 5b, 20b, 
25b, 30b 

15 

 Total   60 

 

2. Skala Self Efficacy 

Skala ini digunakan untuk mengukur self efficacy pada mahasiswa 

perantauan. Disusun berdasarkan asek-aspek self efficacy yaitu level, 

generality dan strength. Jumlah item secara keseluruhan adalah 24 item, 

yang terdiri dari 12 item favourable dan 12 item unfavourable. Distribusi 

sebaran item adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.02. Sebaran Distribusi Item Skala Self Efficacy 

Aspek-aspek 
Self Efficacy 

Item 
Total 

Favourable Unfavourable 

Level 1,7,13,19 4,10,16,22 8 

Generality 5,11,17,23 2,8,14,20 8 

Strenght 3,9,15,21 6,12,18,24 8 

Total 12 12 24 

 

4.02.02. Permohonan Izin Penelitian 

Sebelum melaksanakan penelitian, persyaratan yang harus dipenuhi yaitu 

mengajukan perizinan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Maka 

sesuai dengan prosedur yang ada, peneliti mengajukan permohonan kepada 

Kepala Program Studi Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata untuk 

mengadakan penelitian di lingkungan Unika Soegijapranata. Setelah peneliti 

mengajukan permohonan izin, maka izin diberikan dengan dikeluarkan surat izin 

penelitian bernomor 1015/B.7.3/FP/XII/2018 tanggal 12 – 15 Desember 2018. 

Setelah izin diberikan, kemudian peneliti segera melakukan penelitian.. 

 

4.03. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Pelaksanaan pengumpulan data ini yaitu peneliti mulai mengambil data 

pada tanggal 12 – 17 Desember 2018 di lingkungan Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. Pengambilan data dalam penelitian ini yaitu dengan 

cara peneliti berkeliling di sekitar lingkungan kampus untuk mencari subjek yang 

sesuai dengan karakteristik penelitian. Sebelum mengisi skala, subjek 

diterangkan secara singkat dan diminta untuk membaca petunjuk pengisian 

terlebih dahulu agar dapat mengisi skala dengan baik dan benar. Selain di 

lingkungan kampus peneliti juga melakukan penelitian di beberapa rumah kos 
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yang ada di sekitar Unika Soegijapranata. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan 

oleh peneliti sendiri, yaitu dengan cara mendatangi mahasiswa dan mahasiswi 

secara individual atau kelompok serta menanyakan karakteristik yang sesuai 

dengan populasi yang akan digunakan dalam penelitian, serta bersedia untuk 

menjadi responden. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data menggunakan metode try 

out terpakai dimana pengambilan data hanya dilakukan satu kali dan data yang 

diperoleh digunakan untuk melakukan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi serta 

analisis data. Peneliti menggunakan metode try out terpakai dengan 

pertimbangan waktu yang lebih efisien, tenaga serta biaya dalam melaksanakan 

penelitian. Selain itu pelaksanaan penelitian yang berdekatan dengan libur natal 

dan tahun baru juga menyebabkan terbatasnya subjek, dikarenakan sebagian 

mahasiswa perantauan sudah pulang ke daerahnya masing-masing. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode insidental sampling, 

yaitu peneliti memperoleh sampel dari orang-orang yang berada di tempat 

peneliti berada dan disesuaikan dengan karakteristik yang telah ditetapkan, 

sehingga bersifat kebetulan. 

Setelah pengambilan data selesai dilaksanakan, peneliti kemudian 

mengelompokan skala serta mulai melakukan skoring pada skala. 

 

4.04. Uji Validitas Item dan Reliabilitas Alat Ukur 

4.04.01. Skala Adversity Response Profile 

Peneliti menggunakan skala Adversity Response Profil (ARP) 

berdasarkan empat dimensi dari Stoltz (2000). Empat dimensi tersebut yaitu 

control, origin dan ownership, reach, dan endurance. Skala ini terdiri dari tiga 
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puluh pernyataan dan masing-masing diikuti dua pernyataan sehingga terdapat 

enam puluh item yang harus direspon oleh subjek. Reliabilitas alat ukur ini 

adalah 0,88 dengan masing-masing perincian internal consistency reliability 

sebagai berikut, control = 0,77, origin dan ownership = 0,78, reach = 0,83 dan 

endurance = 0,86 berdasarkan penelitian dengan sampel 237 karyawan dari 

Asia, Eropa dan Amerika (Stoltz dalam Santos, 2012). Sepanjang penelitian ini, 

peneliti tidak menemukan reliabilitas adversity quotient dari hasil penelitian dalam 

negeri, peneliti hanya menemukan reliabilitas dari hasil penelitian luar negeri 

yang juga berdasarkan empat dimensi yang dikemukakan oleh Stoltz (2000). 

Untuk itu peneliti menggunakan data tersebut sebagai acuan penelitian. 

 

4.04.02. Skala Self Efficacy 

Hasil uji validitas item terhadap skala self efficacy yang terdiri dari 24 item 

diperoleh semua item valid dan tidak ada item yang gugur, dengan taraf 

signifikansi 5% dan dengan indeks koefisien validitas berkisar antara 0,265 - 

0,662. Sebaran item valid dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.03. Sebaran Item Valid Skala Self Efficacy 

Aspek-aspek 
Self Efficacy 

Item Total Item 
Valid Favourable Unfavourable 

Level 1,7,13,19 4,10,16,22 8 

Generality 5,11,17,23 2,8,14,20 8 

Strenght 3,9,15,21 6,12,18,24 8 

Total Item Valid 12 12 24 

 

Koefisien reliabilitas Alpha Cronbach skala self efficacy adalah sebesar 

0,857 sehingga tergolong reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian. Hasil 

perhitungan lengkap dapat dilihat pada lampiran C-2. 


