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BAB 4 

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

4.1 Orientasi Kancah 

Sebelum melaksanakan penelitian lebih lanjut, terlebih dahulu peneliti 

menentukan kancah atau lokasi penelitian dilakukan. Populasi pada penelitian ini 

adalah orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang memenuhi syarat untuk dijadikan 

subjek oleh peneliti seperti minimal berusia 20-40 tahun, berpendidikan minimal 

SMA. Kemudian peneliti berusaha untuk mencari subjek pada sebuah komunitas 

yang selanjutnya disebut sebagai Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) Arjuna 

Kota Semarang. 

KDS Arjuna  mulanya didirikan oleh Perawatan Dukungan pengobatan 

Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) pada tahun 2006 untuk orang HIV 

dengan saat itu anggota terdiri dari enam orang dan ditangani langsung oleh 

petugas manajemen kasus yaitu Ibu Upik. KDS ini berdiri dengan tujuan untuk 

memberikan dukungan kepada mereka dalam menjalani pengobatan yang 

kebetulan berjejaring juga dengan layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh 

ODHA. Pada awal berdiri, KDS digunakan sebagai wadah untuk sharing sesama 

ODHA mengenai pengalaman serta cara mengatasi kesulitan dalam menjadi 

ODHA, kemudian berkembang lebih menjadi sebuah kelompok. 

KDS ini terdiri dari berbagai macam komunitas seperti mantan pecandu 

narkoba, IRT yang ditularkan oleh suaminya, PSK hingga LGBT. Mereka semua 

dikumpulkan dalam sebuah wadah untuk berkolaborasi sehingga total anggota 

KDS sampai saat ini kurang lebih 200 orang dengan anggota aktif sekitar 100 

orang. KDS ini tidak hanya berisi ODHA, namun juga OHIDA (Orang yang hidup 
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berdampingan dengan ODHA atau yang tidak reaktif HIV) sehingga mereka 

berusaha diberdayakan dengan dukungan sesama ODHA serta keluarga 

biologisnya.  Anggota KDS Arjuna sekitar 50 % berusia 20-40 tahun, sedangkan 

anak-anak dan remaja sekitar 10 % dan sisanya berasal dari kalangan usia 40 

tahun ke atas. 

Sejak tahun 2018, komunitas ini sudah tidak terikat lagi dengan 

Balkesmas dan saat ini bermarkas di rumah Ibu Upik Jalan Bledak Anggur IV No. 

21 Semarang dan setiap bulan diadakan pertemuan rutin untuk mengadakan 

berbagai kegiatan seperti pengembangan ketrampilan dan pengetahuan serta 

arisan bagi para anggotanya. 

Ada beberapa pertimbangan mengenai alasan peneliti memilih KDS 

Arjuna sebagai lokasi penelitian, diantaranya adalah : 

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota, terdapat 

permasalahan mengenai kepuasan hidup. 

2. Dalam komunitas ini belum pernah dilakukan penelitian dengan judul 

serupa. 

3. Kesediaan komunitas untuk menjadi subjek penelitian. 

 

4.2 Persiapan Pengumpulan Data Penelitian 

4.2.1 Penyusunan Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan tiga alat ukur yaitu Eysenck Personality 

Inventory, skala Koping stres, dan skala subjective well being. Penyusunan skala 

koping stres menggunakan skala yang telah diadaptasi dari The Ways of Coping 

dan telah digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Yudiati & Rahayu 
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(2016) sedangkan untuk skala subjective well-being dibuat berdasarkan 

komponen yang menyusun SWB tersebut. 

1.  Eysenck Personality Inventory (EPI) 

 Data kepribadian ekstraver pada penelitian ini akan diungkap dengan 

Eysenck Personality Inventory (EPI). EPI memiiki 57 item pernyataan, 

namun hanya 24 item yang dapat mengungkap kepribadian ekstraver 

diantaranya terdapat pada 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 (Velicer & Stevenson, 

1978).  

 Setiap item pernyataan hanya terdapat dua alternatif jawaban antara 

“ya” dan “tidak”. Untuk setiap jawaban memiiki skor yang berbeda, 

jawaban “ya” pada item yang mendukung ciri-ciri kepribadian ekstraver 

serta “tidak” bagi jawaban yang tidak mendukung pernyataan terkait 

kepribadian ekstraver akan diberikan skor satu,  sedangkan jawaban “ya” 

bagi item yang tidak mendukung pernyataan serta “tidak” bagi item yang 

mendukung pernyataan diberikan skor nol. Apabila skor yang didapatkan 

individu ≥ 13 maka dapat dikategorikan sebagai individu dengan 

kepribadian ekstraver,  sedangkan jika individu mendapatkan skor ≤ 12 

dikategorikan sebagai individu dengan kepribadian introvert 

2.  Skala Koping Stres 

 Skala koping stres disusun berdasarkan jenis koping dari Jurnal yang 

ditulis oleh Lazarus & Folkman (1986) dengan total 50 item. Skala ini 

pernah digunakan pula oleh Yudiati & Rahayu (2016). Koping Stres 

terdapat dua bentuk diantaranya adalah problem focused coping dan 

emotional focused coping. Problem Focused Coping terdiri dari dua jenis 
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yaitu planful problem solving dan confrontative coping. Emotional focused 

coping terdiri dari enam jenis diantaranya adalah positive 

reapprisals,escape avoidance, accepting responsibility, seeking social 

support, self control, dan distancing. Sebaran skala Koping Stres dapat 

dilihat pada tabel 4.1 

Tabel 4.1. Blueprint  Skala Koping Stres  
 

No Bentuk Jenis Item 
Jumlah 

item 

1 
 

 
 

Problem Focused 
Coping 

 

Confrontative coping 
8, 9, 24, 25, 

39, 49 
6 

Planful problem solving 
7, 10, 23, 26, 

38, 40 
6 

 
2 
 
 

 
Emotional Focused 
Coping 
 
 

Distancing 
 

1, 16, 17, 32, 
33, 45 

 
6 

 
Self controlling 
 

2, 15, 18, 31, 
34, 44, 46 

7 

 
Seeking social support 
 

 
3, 14, 19, 30, 

35, 43 

 
6 

 
Accepting responsibility 

 
4, 13, 20, 29 

 

 
4 

Escape Avoidance 
5, 12, 21, 28, 
36, 42, 47, 50 

 
8 

 
Positive reapprisal 

6, 11, 22, 27, 
37, 41, 48 

7 

Total 50 

  

3. Skala Subjective Well-Being pada ODHA 

 Penyusunan skala subjective well being pada ODHA disusun 

berdasarkan pada komponen yang ada yaitu komponen kognitif dan 

afektif. Skala SWB terdiri dari 24 item dengan distribusi sebaran item 

dapat dilihat pada tabel 4.2 
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Tabel 4.2 Blueprint skala subjective well-being pada ODHA 

 

 

 

 

 

4.2.2 Permohonan Ijin Penelitian 

 Persiapan yang peneliti lakukan terlebih dahulu sebelum 

melakukan pengambilan data penelitian adalah meminta izin secara informal 

dengan Ibu Upik selaku pengurus Kelompok Dukungan Sebaya Arjuna. Ketika 

peneliti mendapatkan persetujuan oleh pengurus, kemudian peneliti memohon 

izin dengan formal kepada Pengurus KDS tersebut melalui surat dengan nomor  

1022/B.7.3/FP/XII/2018 yang diberikan oleh Program Studi Sarjana Psikologi 

melalui Kepala Program Studi, Dr. Suparmi, M.Si.. Kemudian setelah pihak 

pengurus memberikan persetujuan secara lisan terkait pengambilan data, peneliti 

membuat janji untuk menyetujui jadwal untuk bertemu dalam rangka 

pengambilan data dengan menghubungi melalui media sosial Whatsapp. 

 

4.3 Pengumpulan Data Penelitian 

 Sebelum melakukan penelitian dan pengambilan data, peneliti 

melakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan try out  terpakai. Hal ini 

dilakukan karena terbatasnya waktu untuk pengambilan data, kesempatan untuk 

bertemu secara banyak orang. Melalui metode ini, penyebaran data dilakukan 

hanya satu kali. 

 Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dimana 

sudah ditujukan kriteria mana saja yang boleh mengikuti kegiatan penelitian ini. 

 
Komponen 

Item  
Total 
Item Favorable Unfavorable 

Kognitif 3, 8, 13, 20 1, 5, 10, 15 8 

Afektif 
4, 7, 11, 14, 19, 21, 

22, 23 
2, 6, 9, 12, 16, 

17, 18, 24 
16 

Total Item 12 12 24 
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Ada sekitar 100 orang yang tergabung dalam KDS ini, namun yang bersedia 

untuk mengikuti kegiatan penelitian ini sekitar 31 subjek.  Namun pada penelitian 

ini hanya menggunakan individu yang memiliki kepribadian ekstraver sehingga 

data yang digunakan hanya berjumlah 26 orang. Penyebaran skala dilakukan 

pada tanggal 6, 26 Januari serta 17 Februari 2019 dan dibantu pengurus 

komunitas.  

4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

4.4.1 Validitas dan Reliabilitas Skala Subjective Well-being pada ODHA 

Setelah selesai melakukan pengumpulan data, maka selanjutnya 

peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk skala SWB pada ODHA. Dari 

pengujian validitas menggunakan metode product moment serta dikoreksi 

dengan metode part whole, diketahui terdapat beberapa item yang tidak valid 

dan valid dengan menggunakan program SPSS for windows 21.0. Berdasarkan 

hasil uji validitas pada skala SWB menunjukkan terdapat 9 item valid dan 15 item 

gugur dengan rentang koefisien antara 0,422 sampai dengan 0,639. Sebaran 

item valid dan tidak valid dapat dilihat melalui tabel 4.3. 

Hasil uji reliabilitas terhadap skala SWB  pada ODHA ini menunjukkan 

koefisien Alpha sebesar 0,846 dengan pengujian tiga kali putaran. Hasil dari 

penghitungan uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada lampiran C. 
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Tabel 4.3 hasil uji validitas skala subjective well-being pada ODHA 

 

 

 

 

Keterangan : 

Tanda (*) : Item Gugur. 

 

4.4.2 Validitas dan Reliabilitas Skala Koping Stres 

Setelah selesai melakukan pengumpulan data, maka selanjutnya 

peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas pada skala koping ini. Dari 

pengujian validitas menggunakan metode product moment serta dikoreksi 

dengan metode part whole, diketahui terdapat beberapa item yang tidak valid 

dan valid dengan menggunakan program SPSS for windows 21.0. Berdasarkan 

hasil uji validitas pada skala koping stres menunjukkan terdapat 17 item valid dan 

33 item gugur dengan rentang koefisien antara 0,441 sampai dengan 0,820. 

Sebaran item valid dan tidak valid dapat dilihat melalui tabel 4.4. 

Hasil uji reliabilitas terhadap skala koping stres ini menunjukkan 

koefisien Alpha sebesar 0,923 dengan pengujian tiga kali putaran. Hasil dari 

penghitungan uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada lampiran C. 

 
Komponen  

Item Total 
Item 
Valid Favorable Unfavorable 

Kognitif 3*, 8*, 13*, 20* 1*, 5*, 10, 15 2 

Afektif 
4*, 7*, 11*, 14*, 
19*, 21*, 22, 23* 

2, 6, 9*, 12, 
16, 17*, 18, 24 

7 

Total Item 12 12 9 
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Tabel 4.4. Hasil uji validitas  Skala Koping Stres 
 

No Bentuk Jenis Item 
Jumlah 

item 
Valid 

1 
 

 
 
 

Problem Focused 
Coping 

 

Confrontative coping 
8*, 9*, 24*, 
25*, 39, 49* 

1 

Planful problem solving 
7, 10, 23*, 26*, 

38*, 40* 
2 

 
2 
 
 

 
Emotional Focused 

Coping 

 
 

Distancing 
 

1*, 16, 17*, 
32*, 33*, 45* 

 
1 

 
Self controlling 
 

 
2*, 15*, 18*, 
31*, 34, 44*, 

46* 

1 

 
Seeking social support 
 

 
3*, 14, 19, 30*, 

35*, 43 

 
3 

 
Accepting responsibility 

 
4, 13*, 20*, 29 

 

 
2 

Escape Avoidance 

 
5*, 12, 21*, 
28*, 36, 42*, 

47*, 50* 
 

2 

 
Positive reapprisal 

6, 11*, 22*, 27, 
37, 41, 48 

 
5 

Total 17 

 

Keterangan : 

Tanda (*) : Item Gugur. 


