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BAB 4 

PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

4. 01. Orientasi Kancah 

Berdiri sejak tahun 2000, PT Triangle Motorindo adalah sebuah produsen 

motor dengan brand VIAR. Komitmen PT Triangle Motorindo adalah selalu 

memproduksi sepeda motor VIAR dengan mutu tinggi dan harga yang terjangkau 

bagi masyarakat Indonesia. PT Triangel Motorindo berlokasi di Kawasan Bukit 

Semarang Baru Blok A5 nomor 9, Jatibarang, Mijen, Semarang. Hingga 

Desember 2018 PT Triangel Motorindo memiliki lahan pabrik seluas 20 hektar, 

karyawan yang berjumlah 392 orang dan per hari bisa memproduksi hingga 1000 

buah kendaraan (Viar Motor Indonesia, 2017). 

Peneliti melakukan wawancara awal untuk mengetahui kondisi karyawan 

bagian HRD pada PT Triangle Motorindo. Hasil dari wawancara awal adalah 

bahwa pada PT Triangle Motorindo sudah ada pembagian yang baik dalam divisi 

HRGA dan Legal yang dibuktikan dengan adanya pengelompokan pekerjaan 

seperti rekrutmen, hubungan industrial (legal), penggajian karyawan (payroll) dan 

bagian umum (general affair/GA). Namun HRGA dan Legal pada PT Triangle 

Motorindo masih kekurangan personil yakni pada GA. Hal ini membuat pekerjaan 

GA harus dirangkap oleh bagian rekrutmen dan legal. 

Observasi yang dilakukan peneliti pada HRGA dan Legal selama 

melakukan magang di PT Triangle Motorindo, pada bulan Desember 2018 – 

Januari 2019 menunjukkan hasil bahwa individu yang merangkap pekerjaan tidak 

maksimal dalam melakukan pekerjaan yang sudah menjadi job description-nya 

sendiri dan harus benar – benar membagi waktu dengan pekerjaan yang 

dirangkap. 
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Dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada HRD PT Triangle 

Motorindo, perusahaan belum pernah melakukan intervensi psikologis dalam 

bentuk apapun kepada karyawan. Hal ini tentu menjadi peluang tersendiri bagi 

peneliti untuk melakukan intervensi berupa Program Seni Bersahabat yang 

merupakan program yang berbasis art therapy dengan pendekatan solution-

focused brief therapy serta dilakukan secara berkelompok pada karyawan 

khususnya HRGA dan Legal pada PT Triangle Motorindo. 

 

4. 02. Persiapan Pengumpulan Data Penelitian 

Persiapan pengumpulan data dalam penelitian kali ini meliputi 

penyusunan alat ukur, perijinan penelitian serta pemilihan terapis dan observer. 

4.02.01. Penyusunan Alat Ukur 

Peneliti menggunakan alat ukur skala psychological well-being dan 

modul Program Seni Bersahabat sebagai acuan terapis dalam menjalankan 

Program Seni Bersahabat. 

1. Skala psychological well-being 

Skala ini digunakan untuk mengukur tingkat psychological well-being pada 

karyawan. Skala disusun berdasarkan enam aspek pada psychological well-

being yang disebar dalam 30 item pernyataan. Sebaran nomor item dapat 

dilihat pada tabel : 
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Tabel 4.01 Tabel Sebaran Item Psychological Well-Being 

Psychological Well-Being 
Nomor Item Jumlah  

Item Unfavorable Favorable 

Autonomy 4,5 1,2,3 5 

Self-acceptance 9,10 6,7,8 5 

Purpose in life 14,15 11,12,13 5 

Personal relation with other 19,20 16,17,18 5 

Personal growth 24,25 21,22,23 5 

Environmental mastery 29,30 26,27,28 5 

Total 12 18 30 

 

2. Modul Program Seni Bersahabat 

Penyusunan modul Program Seni Bersahabat sebagai panduan penelitian 

dibimbing oleh Ibu Lucia Trisni Widhianingtanti, S.Psi., M.Si. dan Ibu Monika 

Windriya Satyajati, S.Psi., M.Psi selaku dosen pembimbing dalam penelitian 

kali ini. 

Proses validitas modul menggunakan validitas isi Aiken’s V melalui analisis 

rasional oleh panel yang berkompeten. Uji validitas isi Aiken’s V dilakukan 

untuk memastikan bahwa isi modul benar – benar relevan dan sesuai tujuan. 

4.02.02. Perijinan Penelitian 

Perijinan penelitian diajukan oleh peneliti kepada Kepala Program Studi 

S1 Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata dan pihak PT Triangle 

Motorindo. Surat perijinan diterbitkan pada 3 Desember 2018 dengan nomor 

0972/B.7.3/FP/XII/2018. Selain itu, peneliti juga mengajukan permohonan izin 

berupa informed consent kepada karyawan HRD yang bersedia menjadi 

partisipan dalam penelitian ini. 
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4.02.03. Pemilihan Terapis dan Observer 

Pemilihan terapis dan observer dalam penelitian kali ini berdasarkan 

kriteria yang sudah ditetapkan oleh peneliti sehingga dapat sesuai dengan 

kebutuhan penelitian. 

Kriteria terapis yang ditetapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Psikolog / praktisi psikologi / terapis seni yang mempunyai pemahaman dasar 

mengenai art therapy dan solution-focused brief therapy 

2. Memiliki pengalaman dalam bidang art therapy dan atau solution-focused brief 

therapy 

3. Memiliki pengalaman menangani terapi secara individu maupun kelompok 

4. Bersedia dan berkomitmen menjalankan tanggung jawab sebagai terapis 

Kriteria observer yang ditetapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Mahasiswa S1 fakultas psikologi  

2. Berpengalaman dalam bidang training / terapi sebagai observer 

3. Bersedia dan berkomitmen menjalankan tanggung jawab sebagai terapis 

 

4. 03. Uji Coba Alat Ukur 

4.03.01. Validitas dan Reliabilitas Skala Psychological Well-Being 

Uji validitas menggunakan CFA pada 30 item skala psychological well-

being dengan uji coba pada 100 subjek yakni karyawan. Terdapat 29 item valid 

dengan rincian hasil CFA sebagai berikut : 
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Tabel 4.02 Tabel Rincian CFA 

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor 6 

No Nilai No Nilai No Nilai No Nilai No Nilai No Nilai 

10 0,555 8 0,446 5 0,404 3 0,368 2 0,683 1 0,706 

13 0,623 9 0,619 6 0,610 15 0,763 4 0,427   

14 0,607 12 0,627 11 0,718 22 0,561 7 0,662   

18 0,771 17 0,580 21 0,526       

20 0,791 19 0,550 26 0,630       

23 0,745 24 0,629 30 0,653       

25 0,666 27 0,684         

28 0,493 29 0,632         

 

Nilai validitas item tersebar dari angka 0,368 hingga 0,791. Hasil CFA 

menunjukkan bahwa item nomor 16 gugur sebab nilai validitas item <0,4. Hasil 

CFA selengkapnya bisa dilihat pada lampiran. 

Hasil reliabilitas pada skala psychological well-being, diperoleh nilai 

koefisien Alpha Cronbach sebesar 0,869 dengan taraf signifikansi 5%. Dapat 

disimpulkan bahwa skala ini memiliki reliabilitas tinggi dalam mengukur 

psychological well-being pada karyawan. 

4.03.02. Validitas Modul Program Seni Bersahabat 

Hasil validasi isi Modul Program Seni Bersahabat dilakukan oleh tiga 

orang panel ahli dengan memberikan penilaian pada item konsep dasar, 

penjelasan, instruksi, dan lembar pengamatan. Item dikatakan valid apabila 

koefisien tiap item lebih besar atau sama dengan 0,30 (Azwar, 2012). Rumus 

Aiken’s V yang digunakan yakni sebagai berikut : 
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V = ( ∑s / [n(c-1)] ) 

Keterangan 

s = r – lo 

c = angka penilaian validitas tertinggi (dalam hal ini 5) 

lo = angka penilaian validitas terendah (dalam hal ini 1) 

r = angka yang diberikan oleh panel ahli 

n = jumlah panel ahli 

Penghitungan menggunakan rumus Aiken’s V pada item konsep dasar 

memiliki koefisien V = 0,667. Item penjelasan memiliki koefisien V = 0,833. Item 

instruksi memiliki koefisien V = 0,75. Serta item lembar pengamatan memiliki 

koefisien V = 0,792. Koefisien seluruh item pada Modul Program Seni 

Bersahabat memiliki nilai koefisien lebih besar dari 0,30 sehingga modul yang 

disusun memiliki koefisien yang memadai. 

 

4. 04. Pengumpulan Data Penelitian 

4.04.01. Persiapan Eksperimen 

Persiapan awal adalah menentukan subjek serta membaginya dalam 

kelompok kontrol dan eksperimen. Total subjek berjumlah enam orang yang 

terdiri dari tiga orang pada kelompok kontrol dan tiga orang pada kelompok 

eksperimen. 

Dalam penelitian ini seluruh subjek akan menerima pre-test dan post-

test. Subjek kelompok eksperimen akan menerima perlakukan berupa Program 

Seni Bersahabat sedangkan subjek kelompok kontrol tidak diberkan perlakukan 

apapun. 
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4.04.02. Pelaksanaan Eksperimen 

Langkah awal adalah memberikan pre-test berupa skala psychological 

well-being pada subjek kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada 

pertemuan awal dihadiri oleh subjek kelompok eksperimen, terapis, obsever dan 

peneliti dengan agenda awal membangun hubungan terapeutik, building raport 

serta menjelaskan mengenai Program Seni Bersahabat. Peneliti membagikan 

informed consent sebagai tanda persetujuan subjek mengikuti enam kali 

pertemuan dengan waktu yang ditentukan kemudian. 

Rangkaian kegiatan Program Seni Bersahabat dimulai pada 8 Januari 

2019 dan berakhir pada 20 Februari 2019. Pertemuan terakhir digunakan 

sebagai follow-up, pengisian post-test dan relaksasi bagi subjek kelompok 

eksperimen. Selama enam pertemuan pada kelompok eksperimen dilakukan 

pada ruang sekretariat PT Triangle Motorindo. 
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