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BAB 4 

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

4.01. Orientasi Kancah 

 Langkah awal sebelum melakukan penelitian adalah menentukan kancah 

penelitian. Peneliti menetapkan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

yang terletak di Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur, Semarang, Jawa 

Tengah, Indonesia sebagai tempat penelitian. Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang merupakan universitas swasta pertama di Jawa Tengah yang berhasil 

mendapatkan Akreditasi A dan merupakan salah satu perguruan tinggi swasta 

terbaik di Indonesia yang memiliki motto Talenta Pro Patria et Humanitate yang 

berarti talenta terbaik dipersembahkan demi bangsa-negara serta kemanusiaan. 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang memiliki 22 Program Studi 

Sarjana, 1 Program Studi Diploma III, 8 Program Magister, dan 1 Program 

Doktoral. 

Visi yang dimiliki oleh Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

adalah menjadi komunitas akademik yang unggul dalam pendidikan, penelitian 

dan pengabdian dengan dilandasi nilai-nilai Kristiani: cinta kasih, keadilan dan 

kejujuran. Misi yang dimiliki Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 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 

3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan ilmu dan 

teknologi yang telah dikembangkan dalam penelitian demi kesejahteraan 

manusia 
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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. 

Banyaknya mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

yang menjalani hubungan pacaran jarak jauh merupakan salah satu alasan 

peneliti memilih Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sebagai tempat 

penelitian.  

4.02. Persiapan Pengumpulan Data Penelitian 

 Persiapan pada awal penelitian ini adalah pembuatan alat ukur serta 

permohonan ijin terhadap intansi terkait. Alat ukur yang digunakan pada 

penelitian ini adalah skala kesejahteraan subjektif pada mahasiswa yang 

menjalani hubungan pacaran jarak jauh dan skala ekstraversi. Penyusunan alat 

ukur dimulai dengan menentukan aspek-aspek dari setiap variabel yang akan 

digunakan untuk menyusun skala sesuai dengan teori yang telah dipilih. 

4.02.01 Permohonan Ijin 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mempersiapkan surat keterangan 

penelitian yang harus ditanda tangani oleh Ka. Progdi. Sarjana Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Surat keterangan penelitian 

tersebut terbit dengan nomor 1693/B.7.3/FB/V/2019. Setelah surat tersebut 

terbit, peneliti melangsungkan penelitian sesuai dengan tanggal yang tertera 

yaitu 20 – 24 Mei 2019 di lingkup Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 
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4.02.02 Penyusunan alat ukur 

a. Skala kesejahteraan subjektif pada mahasiswa yang menjalani hubungan 

pacaran jarak jauh 

Skala kesejahteraan subjektif pada mahasiswa yang menjalani hubungan 

pacaran jarak jauh disusun berdasarkan komponen kesejahteraan subjektif yaitu 

komponen kognitif dan afektif. Dari komponen-komponen kesejahteraan subjektif 

maka disusun 20 item pernyataan dalam skala kesejahteraan subjektif pada 

mahasiswa yang menjalani hubungan pacaran jarak jauh. 

Pada skala dibagi dua item yang berbeda, yaitu item yang berbentuk 

positif (favourable) dan item yang berbentuk negative (unfavourable). Adapun 

persebaran nomor item dapat dilihat pada tabel 4.01. di bawah ini. 

 

Tabel 4.01. sebaran nomor item skala kesejahteraan subjektif pada mahasiswa yang 
menjalani hubungan pacaran jarak jauh 

Komponen 
Nomor Item 

Total 

Favourable Unfavourable 

Kognitif  

Afektif  

1, 5, 9, 13, 17 

2, 6, 10, 14, 18 

3, 7, 11, 15, 19 

4, 8, 12, 16, 20 

10 

10 

Total  10 10 20 

  

b. Skala ekstraversi 

Skala ekstraversi menggunakan Eysenck Personality Inventory (EPI) 

yang terdiri dari item-item pertanyaan baik berbentuk positif (favourable) ataupun 

negatif (unfavourable) yang berjumlah 57 item, tetapi hanya 24 item yang dapat 

menentukan kepribadian ekstraversi, yaitu pada persebaran nomor 1, 3, 5, 8, 

10,13, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 29, 32, 34, 37, 39, 41, 44, 46, 49, 51, 53 dan 56. 

Selain nomor tersebut pertanyaan berguna dalam mengungkapkan neurotis dan 



30 

 

kebohongan. Setiap item pertanyaan terdapat dua kemungkinan jawaban, yaitu 

“ya” dan “tidak” semakin tinggi skor maka semakin tinggi pula tingkat ekstraversi 

dan sebaliknya (Mcjsa, 2009). 

4.03. Uji Coba Alat Ukur 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode try out terpakai. 

Pengambilan data penelitian dilakukan sekali kemudian digunakan untuk uji 

validitas dan reliabilitas serta sekaligus data yang sudah diuji digunakan sebagai 

uji hipotesis dalam penelitian. Penelitian dilakukan pada tanggal 20 – 24 Mei 

2019 secara online melalui Google Forms. Penyebaran skala dilakukan oleh 

peneliti dengan membagikan secara online pada mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang yang menjalani hubungan pacaran jarak jauh. 

Pada tanggal 20 Mei 2019, peneliti mengunggah suatu polling di sosial 

media yaitu Instagram yang menanyakan siapa mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang yang sedang menjalani hubungan pacaran jarak jauh 

khususnya mahasiswa Fakultas Psikologi, Fakultas Arsitektur & Desain, Fakultas 

Hukum & Komunikasi dan Fakultas Ekonomi & Bisnis. Dari hasil polling tersebut 

peneliti dapat mengetahui siapa saja mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang yang sedang menjalani hubungan pacaran jarak jauh. 

Setelah itu peneliti mengirimkan skala penelitian dalam bentuk Google Forms 

melalui email khusus mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

Proses tersebut dilakukan dari tanggal 20 – 24 Mei 2019 dan memperoleh 

responden sebanyak 68 orang dimana 66 responden perempuan dan 2 

responden laki-laki. Dari 68 responden dengan jumlah 8 responden dinyatakan 

gugur. Gugurnya subjek tersebut dikarenakan beberapa hal yaitu, subjek 

menjalani hubungan pacaran jarak jauh kurang dari 6 bulan dan dikarenakan 
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perbandingan jumlah subjek perempuan dengan subjek laki-laki sangat berbeda 

maka subjek laki-laki tidak digunakan agar jenis kelamin tidak menjadi bias 

Tabel 4.02. Persebaran subjek 

No. Fakultas Jumlah Subjek 

1. Fakultas Psikologi 14 
2. Fakultas Arsitektur & Desain 13 
3. Fakultas Hukum & Komunikasi 17 
4. Fakultas Ekonomi & Bisnis 16 

Total 60 

 

 

4.04. Pengumpulan Data Penelitian 

Setelah melakukan pengumpulan data maka dilakukan uji validitas dan 

realibilitas. Dari pengujian tersebut akan diketahui item yang valid dan tidak valid 

pada skala kesejahteraan subjektif pada mahasiswa yang menjalani hubungan 

pacaran jarak jauh dan skala ekstraversi. Pengujian validitas digunakan analisis 

korelasi product moment yang kemudian dikoreksi dengan menggunakan teknik 

korelasi part whole. Untuk uji reliabilitas skala kesejahteraan subjektif pada 

mahasiswa yang menjalani hubungan pacaran jarak jauh dan ekstraversi 

digunakan teknik Alpha Cronbach. Pengujian dalam uji validitas dan reliabilitas 

menggunakan bantuan SPSS for windows 20.0. 

Berdasarkan hasil uji validitas pada skala kesejahteraan subjektif pada 

mahasiswa yang menjalani hubungan pacaran jarak jauh menunjukan bahwa 

terdapat 16 item yang valid dan 4 item yang gugur atau tidak valid. Koefisien 

pada item yang valid berkisar 0,235 hingga 0,561. Berikut merupakan sebaran 

nomor item yang valid dan tidak valid pada skala kesejahteraan subjektif pada 

mahasiswa yang menjalani hubungan pacaran jarak jauh dapat dilihat pada tabel 

4.03. . Untuk hasil uji reliabilitas skala kesejahteraan subjektif pada mahasiswa 
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yang menjalani hubungan pacaran jarak jauh menunjukan koefisien reliabilitas 

Alpha sebesar 0,817. 

 

Tabel 4.03. Sebaran nomor item valid dan tidak valid skala kesejahteraan subjektif pada 

mahasiswa yang menjalani hubungan pacaran jarak jauh 

Komponen 

Nomor Item 

Total Valid 

Favourable Unfavourable 

Kognitif  

Afektif  

1, 5, 9, 13, 17 

2*, 6, 10, 14, 18 

3*, 7, 11, 15, 19 

4*, 8, 12, 16*, 20 

9 

7 

Total  9 7 16 

Keterangan 
Tanda *  : Item gugur 
Tanpa tanda : Item valid 

Berdasarkan hasil uji validitas pada skala ekstraversi menunjukan bahwa 

terdapat 16 item yang valid dan 8 item yang gugur. Koefisien pada item yang 

valid berkisar 0,272 hingga 0,615. Nomor item yang gugur pada skala ekstraversi 

yaitu 3, 4, 5, 6, 10, 13, 22, dan 23. Untuk hasil uji reliabilitas skala ekstraversi 

menunjukan koefisien reliabilitas Alpha sebesar 0,821. 
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