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BAB 4 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

4.1. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan yang terletak 

di Jalan Kartini no 1 Muntilan Kelurahan Balemulya, Kecamatan Muntilan, 

Kabupaten Magelang. SMA Pangudi Luhur Van Lith merupakan sekolah swasta 

yang dikelola oleh Yayasan Pangudi Luhur milik Bruder FIC. 

SMA Pangudi Luhur Van Lith merupakan salah satu SMA swasta yang 

memiliki kekhasan. Adapun kekhasan tersebut menjadikan SMA Pangudi Luhur 

Van Lith berbeda dengan sekolah reguler pada umumnya. Kekhasan tersebut 

adalah model sekolah wajib asrama, sehingga sekolah ini mewajibkan seluruh 

siswa dari untuk tinggal di asrama bagi masyarakat beragama Katolik. Asrama di 

SMA Pangudi Luhur Van Lith selain digunakan untuk tempat tinggal siswa-siswi 

serta mempermudah bagi siswa-siswi yang berasal dari luar kota juga menjadi 

sarana untuk mengembangkan karakter peserta didik, sehingga tidak sedikit 

warga   umat Katolik yang menyekolahkan putera-puterinya di sekolah ini.  

Fasilitas di sekolah ini meliputi bangunan asrama, bangunan sekolah yang 

di dalamnya terdapat: kapel, laboratorium bahasa, laboratorium sains, ruang kelas, 

gazebo, ruang radio sekolah, ruang guru dan karyawan, uks, dan perpustakaan. 

Sedangkan bangunan asrama di SMA Pangudi Luhur Van Lith terdapat dua 

bangunan asrama, satu asrama siswa laki-laki, dan satu asrama bagi siswa 

perempuan. Asrama perempuan terpisah sejauh lima kilometer dari bangunan 

sekolah, 
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sedangkan asrama siswa laki-laki berdekatan dengan bangunan sekolah. 

Bangunan asrama siswa perempuan dibagi menjadi dua belas rumah, setiap 

rumah dihuni oleh dua puluh siswa, sedangkan asrama siswa laki-laki terdiri dari 

tiga barak, dimana masing-masing barak dihuni oleh seratus siswa laki-laki yang 

dibagi setiap angkatan.  

SMA Pangudi Luhur Van Lith memiliki guru pendamping dan karyawan 

sejumlah tujuh puluh tujuh orang. Adapun rinciannya  terdapat dalam tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Jumlah Pendamping dan Karyawan 

Jabatan Jumlah 

Rektor Kepala Sekolah  1 
Guru pendamping 30 
Tata Usaha dan Administrasi 4 
Pamong asrama putra 3 
Pamong asrama putri 3 
Karyawan sekolah dan asrama 30 

Jumlah 71 

 

Jumlah siswa SMA Pangudi Luhur Van Lith sebanyak 700 siswa dari kelas 

X hingga kelas XII. Adapun rinciannya terdapat dalam tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Jumlah Siswa 

Kelas Jurusan Jumlah 

X MIA 1 IPA 29 
X MIA 2 IPA 30 
X MIA 3 IPA 29 
X IIS 1 IPS 30 
X IIS 2 IPS 30 
XI MIA 1 IPA 32 
XI MIA 2 IPA 30 
XI MIA 3 IPA 30 
XI IIS 1 IPS 30 
XI IIS 2 IPS 30 
XII MIA 1 IPA 30 
XII MIA 2 IPA 31 
XII MIA 3 IPA 30 
XII IIS 1 IPS 30 
XII IIS 2 IPS 30 

Jumlah  450 
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Setiap hari siswa masuk kelas pada pukul 07.00 WIB dan berakhir pada 

pukul 13,30 WIB. Setelah selesai mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah, 

para siswa kembali ke asrama untuk mengikuti kegiatan asrama. Pukul 15.00 

setiap hari diisi dengan kegiatan penunjang yang meliputi Sidang Akademi, 

Wawasan Kebangsaan dan Kristianitas, serta humaniora. Pada malam hari siswa 

diwajibkan untuk belajar yang dibagi menadi dua sesi, yaitu jam study pertama, 

dan kedua. Setelah selesai belajar para siswa mengikuti doa bersama di kapel. 

Sedangkan pada setiap hari Sabtu dan Minggu kegiatan diisi dengan kegiatan 

penunjang lainnya yaitu kegiatan Remaja Pecinta Kristus, mengajar PIA 

(Pendidikan Iman Anak) di beberapa gereja Katolik di Muntilan dan sekitarnya. 

Sedangkan terkait dengan penggunaan gawai hanya diperbolehkan bagi kelas XI 

keatas dan penggunaan gawai dibatasi hanya saat Hari Sabtu sampai dengan hari 

Minggu pukul 17.00 WIB. 

SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan mewajibkan para siswa untuk 

mengikuti setiap kegiatan penunjang di sekolah dan asrama hal ini dilakukan 

sesuai dengan visi sekolah yaitu “Menjadi Lembaga Pendidikan kaum muda 

Katolik yang kristiani, cerdas, visioner, unggul dan peduli terhadap kelestarian 

lingkungan hidup dalam menghadirkan Kerajaan Allah demi keselamatan alam 

ciptaan”.  

Hal yang menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian di 

SMA Pangudi Luhur Van Lith Berasrama Muntilan adalah sebagai berikut: 

1. Data survei online, wawancara, serta observasi yang telah dilakukan oleh 

peneliti menunjukan adanya gejala stres akademik dan ada beberapa siswa 

yang drop out dari sekolah. 
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2. Penelitian yang berhubungan terkait dengan stres akademik dan hardiness 

belum pernah dilakukan sebelumnya di SMA Pangudi Luhur Van Lith. 

3. SMA Pangudi Luhur Van Lith bersedia dijadikan tempat penelitian. 

4.2. Persiapan Penelitian 

Dalam penelitian studi korelasi antara hardiness dengan stres akademik  

pada siswa SMA Berasrama ini terdapat beberapa hal yang perlu disiapkan oleh 

peneliti, adapaun persiapan adalah sebagai berikut: 

4.2.1. Perijinan penelitian 

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti dalam persiapan penelitian 

ini adalah dengan mengurus surat perijinan penelitian dari Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Surat dengan nomor 

0317/B.7.3/FP/X/2018 tertanggal 8 Oktober 2018 ini ditujukan kepada Kepala SMA 

Pangudi Luhur Van Lith Berasrama Muntilan. 

4.2.2. Penyusunan alat ukur 

Penyusunan alat ukur dilakukan oleh peneliti dengan terlebih dahulu 

menentukan aspek-aspek atau gejala pada setiap variabel penelitian sesuai 

dengan teori yang digunakan. Aspek atau gejala dalam setiap variabel menjadi 

acuan dalam pembuatan item di dalam skala penelitian. 

Penelitian mengenai studi korelasi antara hardiness dan stres akademik 

pada siswa SMA berasrama menggunakan dua macam alat ukur berupa skala 

hardiness dan skala stres akademik. Skala yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah jenis skala likert untuk skala hardiness dan skala berjenis skala perilaku 

untuk skala stres akademik  dimana jawaban dalam kedua skala tersebut bergerak 

dari nilai rendah sampai tinggi.  

1. Skala Stres akademik 
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Pada skala stres akademik, skala disusun berdasarkan empat gejala dalam 

konsep stres akademik yaitu gejala biologis, gejala psikologis, gejala sosial, dan 

gejala perilaku. Skala stres akademik mengungkap sebarapa sering seorang siswa 

mengalami gejala stres akademik. Semakin tinggi skor academis stress maka 

semakin sering seorang siswa mengalami gejala stres akademik. Jumlah item skala 

stres akademik sebanyak 40 item. Adapun sebaran item pada skala stres akademik 

dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Sebaran Item Skala Stres akademik 

Gejala Favorable Unfavorable Jumlah 

Biologis 1,3,5,7,9 2,4,6,8,10 10 
Psikologis 11,13,15,17,19 12,14,16,18,20 10 
Sosial 21,23,25,27,29 22,24,26,28,30 10 
Perilaku 31,33,35,37,39 32,34,36,38,40 10 

Jumlah 20 20 40 

 

2. Skala hardiness 

Pada skala hardiness, skala disusun berdasarkan tiga aspek dalam konsep 

hardiness yaitu kontrol,komitmen, dan tantangan. Skala hardiness mengungkap 

tinggi rendahnya hardiness pada siswa SMA berasrama. Semakin tinggi skor 

hardiness yang dimiliki siswa maka semakin tinggi pula hardiness pada siswa. Jumlah 

item skala hardiness sebanyak 36 item. Adapun sebaran item hardiness dapat dilihat 

dalam tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Sebaran Item Skala Hardiness 

Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 

Kontrol 2,4,6,8,10,12 1,3,5,7,9,11 12 
Tantangan 14,16,18,20,22 13,15,17,19,21,23 11 
Komitmen 24,26,28,30,32,34,36 25,27,29,31,33,35 13 

Jumlah 17 19 36 
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4.3. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan menyebar skala. Metode yang digunakan 

adalah metode try out terpakai, dimana peneliti melakukan try out untuk menguji 

validitas dan reliabilitas setiap item pada skala penelitian serta menggunakan data 

tersebut untuk analisis data. Peneliti menggunakan metode try out terpakai 

dikarenakan penentuan jadwal dengan sekolah yang berkendala sebab para siswa 

memiliki kegiatan yang banyak dan tidak dapat ditinggalkan. 

Pada penelitian korelasi stres akademik dengan hardiness pada siswa SMA 

berasrama ini peneliti menggunakan subjek untuk try out sebanyak enam puluh satu 

orang yang diambil dari kelas XI. Adapun sample diambil dari kelas XI-MIA 1 dan 

kelas XI-IIS 1. Sedangkan populasi dalam penelitian ini sebanyak 230 siswa yang 

termasuk dalam kelas XI yang terdiri dari dua jurusan yaitu IPA dan IPS.  

Penelitian diadakan pada Hari Senin, 25 Maret 2019. Penyebaran skala 

dilakukan di kampus SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan. Penelitian dilakukan 

dalam dua sesi. Sesi pertama untuk kelas XI-IIS 1 sejumlah dua puluh sembilan 

siswa, dan sesi kedua untuk kelas XI-MIA 1 sejumlah tiga puluh dua siswa. Sesi 

pertama diadakan di ruang kelas XI-IIS 1 pada pukul 10.45 WIB yang merupakan 

jam mata pelajaran Bimbingan Konseling (BK). Pada sesi ini peneliti membagikan 

skala yang berbentuk buku, setiap subjek mendapatkan satu buku, yang terdiri dari 

dua jenis skala, sebelum subjek mengisi skala yang disediakan, terlebih dahulu 

peneliti memberikan instruksi kepada subjek. Setelah instruksi selesai subjek 

diminta untuk mengisi skala. Total waktu pengerjaan skala yang digunakan subjek 

sebanyak dua puluh lima menit. Sesi pertama berjalan dengan kondusif, para siswa 

mengisi skala dengan keadaan yang tenang, dan fokus. Selain itu subjek juga aktif 

menanyakan pernyataan yang masih kurang jelas. 
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Sesi kedua dilakukan pada pukul 12.15 WIB yang merupakan jam mata 

pelajaran BK (Bimbingan Konseling), yang diadakan di ruang kelas XI-MIA 1. Sama 

seperti pada sesi pertama, peneliti membagikan buku skala terlebih dahulu. Setelah 

itu peneliti melakukan instruksi kepada subjek. Pada sesi kedua menghabiskan 

waktu sebanyak dua puluh menit. Sesi kedua berjalan dengan kondusif, namun 

subjek terkesan mengisi dengan terburu-buru dan beberapa terdapat siswa yang 

melakukan pekerjaan lain selain mengisi skala, yaitu mengerjakan tugas untuk jam 

pelajaran berikutnya, hal ini memungkinkan terjadinya pengisian skala yang kurang 

maksimal. 

Adapun data jumlah subjek yang diggunakan dalam penelitian ini penulis 

rangkum dalam tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Data Subjek Penelitian 

Kelas Jumlah Subjek 

XI-IIS 1 29 
XI-MIA 1 32 

Total Subjek 61 

 

Secara umum proses penelitian mulai dari persiapan berjalan dengan baik. 

Kendala selama proses penelitian adalah menentukan jadwal penelitian dengan 

sekolah dikarenakan siswa banyak kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. 

Sedangkan pada proses pengumpulan data tidak terlalu sulit, dikarenakan subjek 

antusias dalam pengisian skala penelitian tersebut. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan subjek sebanyak enam puluh satu siswa. 

4.4. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Proses lain yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah uji validitas dan 

reliabilitas alat ukur. Peneliti menggunakan teknik korelasi Product Moment Karl 

Pearson dengan menggunakan program Statistical Package for Social Science 

(SPSS) for Windows versi 22.0, setelah itu item-item yang valid dan gugur dilihat 
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dalam tabel item-total statistic dalam kolom corrected item-total correlation. Terdapat 

dua alat ukur yang digunakan oleh peneliti yaitu skala stres akademik dan skala 

hardiness. Berikut merupakan penjelasan validitas dan reliabilitas masing-masing alat 

ukur: 

1. Skala stres akademik  

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap skala stres akademik  yang berjumlah 

empat puluh item dengan taraf signifikansi 5% pada enam puluh satu subjek yaitu 

0,254 didapatkan sebanyak dua puluh satu item yang valid, dan sembilan belas item 

yang gugur, dengan koefisien validitas sebesar 0.774, sehingga peneliti perlu 

melakukan putaran kedua.  

Pada putaran kedua didapatkan delapan belas item yang valid, dan tiga item 

yang gugur. Pada putaran kedua koefisien validitas  sebesar 0.827, sehingga 

peneliti masih perlu melakukan putaran ketiga. 

Pada putaran ketiga didapatkan delapan belas item yang valid, dan nol item 

yang gugur, dengan koefisien validitas  sebesar 0.834. 

Berdasarkan hasil uji validitas tersebut telah didapatkan tujuh belas item yang 

valid. Adapun sebaran item gugur dan valid dapat dilihat pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6. 

Tabel Sebaran Item Valid dan Gugur pada Skala Stres Akademik  

Gejala Favorable Unfavorable Jumlah Item 
Valid 

Biologis 1,3*,5,7*,9* 2*,4*,6*,8,10* 3 
Psikologis 11*,13*,15*,17*,19 12,14,16*,18*,20* 3 
Sosial 21,23*,25,27,29 22*,24*,26*,28*,30* 4 
Perilaku 31,33,35,37,39 32,34*,36,38,40* 8 

Jumlah 12 6 18 

Keterangan Tanda (*) : Item Gugur 
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2. Skala hardiness 

Berdasarkan hasil uji validitas dengan taraf signifikansi sebesar 0.254 pada 

enam puluh satu siswa SMA Pangudi Luhur Van Lith didapatkan nilai koefisien 

validitas sebesar 0.861 dengan jumlah item yang valid sebanyak dua puluh tiga 

item dari tiga puluh enam item, sehingga terdapat tiga belas item yang gugur, 

sehingga perlu dilakukan putaran lagi. 

Pada putaran kedua didapatkan koefisien validitas sebesar 0.902. Pada 

putaran kedua ini terdapat dua puluh tiga item yang valid, dan nol item yang gugur. 

Berdasarkan hasil uji validitas skala hardiness terdapat dua puluh tiga skala 

yang valid, adapun sebaran item gugur dan valid dapat dilihat pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7. 

Tabel Sebaran Item Gugur dan Valid pada Skala Hardiness 

Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 
Item Valid 

Kontrol 2*,4,6,8,10*,12* 1*,3,5,7,9*,11* 6 
Tantangan 14,16*,18,20,22 13*,15*,17,19*,21,23 7 
Komitmen 24,26,28,30,32*,34,36 25*,27,29,31,33*,35 10 

Jumlah 13 10 23 

Keterangan Tanda (*) : Item Gugur


