
BAB 4

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN

4.1. Orientasi Kancah Penelitian

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu menentukan

kancah atau tempat penelitian ialah, Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang (Unika Soegijapranata) berada di Jalan Pawiyatan Luhur IV nomor 1,

Kecamatan Bendan Duwur, Kota Semarang. Saat ini Unika Soegijapranata

memiliki delapan fakultas dengan 1 program diploma, 18 program studi sarjana,

dan 9 program magister, salah satunya ialah Program S-1 Akuntansi, program

akuntansi didirikan sejak tahun 1992, sejak tahun 2000 hingga saat ini mendapat

akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional (BAN).

Populasi dalam penelitian ini ialah perempuan maupun laki-laki yang masih

terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester 4 dan 6 di Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Jurusan Akuntansi pada Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang. Adapun fasilitas pendidikan yang didapatkan mahasiswa berupa

Laboratorium komputer dan manual, Pusat pengkajian dan Pengembangan

akuntansi (P3A), Program asistensi, Sistem pembelajaran e-learning, Ruangan

ber-AC, KRS on-line, Text book gratis.  Adapun kerjasama yang di lakukan oleh

Program Akuntansi S-1 antara lain Ikatan Akutan Indonesia (IAI), Forum SPIO

DIY-Jateng, Kementrian BUMN RI, PT. Marimas, Nikisea, PT. Djarum, KKS

Bogasari, CCF, KAP Jimmy & Jansen, Values Plus, PT. Zamsibar. Unika

Soegijapranata menyediakan beberapa fasilitas diantaranya perpustakaan,

koneksi internet, lapangan olahraga, dan tempat ibadah.



4.2. Persiapan Pengumpulan Data Penelitian

1. Penyusunan Alat Ukur

Alat ukur dalam penelitian ini adalah skala Motivasi Belajar dan

Persepsi Selera Humord Dosen

a. Skala Motivasi Belajar

Item-item yang terdapat pada skala ini dibuat berdasarkan aspek-

aspek Motivasi belajar yaitu:

1. Adanya dorongan mencapai sesuatu

2. Komitmen

3. Inisiatif

4. Optimis

Tabel 4.1. Sebaran Item Skala Motivasi Belajar

Skala Motivasi Belajar Favourable Unfavourable Total
Adanya dorongan mencapai sesuatu 1,9,17 8,16,24 6
Komitmen 7,15,23 2,10,18 6
Inisiatif 3,11,19 6,14,22 6
Optimis 5,13,21 4,12,20 6
Total 12 12 24

Sebaran Item dalam skala ini terdapat dua jenis pernyataan yaitu

pernyataan positif (favorable) dan pernyataan negatif (unfavorable). Dimana

masing-masing pernyataan terdapat 3  item disetiap aspeknya. Jumlah total dari

item skala Persepsi selera humor dosen sebanyak 24.

b. Skala Persepsi Selera Humor Dosen

Item-item yang terdapat pada skala ini dibuat berdasarkan aspek-aspek

Persepsi Selera Humor Dosen yaitu:



1. Kemampuan dalam membuat humor dan menggunakan humor untuk

tujuan sosial

2. Penggunaan humor sebagai mekanisme coping

3. Sikap terhadap orang yang humoris

4. Sikap terhadap humor itu sendiri

Tabel 4.2. Sebaran Item Skala Persepsi Selera Humor Dosen

Skala Persepsi Selera Humor Favourable Unfavourable Total
Kemampuan dalam membuat humor dan
menggunakan humor untuk tujuan sosial

1,9,17 8,16,24 6

Penggunaan humor sebagai mekanisme
coping

7,15,23 2,10,18 6

Sikap terhadap orang yang humoris 3,11,19 6,14,22 6
Sikap terhadap humor itu sendiri 5,13,21 4,12,20 6
Total 12 12 24

Sebaran Item dalam skala ini terdapat dua jenis pernyataan yaitu

pernyataan positif (favorable) dan pernyataan negatif (unfavorable). Dimana

masing-masing pernyataan terdapat 3  item disetiap aspeknya. Jumlah total dari

item skala Persepsi selera humor dosen sebanyak 24.

2. Permohonanl Izin Penelitian

Sebelum penelitian dapat terlaksana, peneliti harus mendapat izin  terlebih

dahulu dari pihak-pihak terkait. Pertama, peneliti meminta surat pengantar

kepada Dekan Fakultas Psikologi. Melalui surat Dekan nomor

1204/B.7.3/FP/II/2019, peneliti mengajukan permohonan izin penelitian kepada

Wakil Rektor I Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Selanjutnya peneliti

memberikan surat kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Katolik

Soegijapranata dan peneliti mendapatkan  izin dengan mengeluarkan surat

nomor 00035/B.3.3/FEB/II/2019, peneliti langsung melaksanakan penelitian.



4.3. Uji Coba Alat Ukur

Sebelum peneltian dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan uji coba

terhadap alat ukur, dengan tujuan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas

skala yang digunakan sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat

dipertanggungjawabkan.

Uji coba dilaksanakan pada tanggal 5 Maret - 8 Maret 2019, dilakukan

mulai pukul 10.00 sampai pukul 15.00 di area Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang. Peneliti membagikan skala secara langsung tanpa perantara kepada

subjek. Skala diberikan kepada mahasiswa aktif pada smester 4 dan 6 Fakultas

Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi di Unika Soegijapranata Semarang baik

berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang peneliti temui baik sengaja

maupun secara tidak sengaja di kampus, parkiran, dan tempat makan. Sebelum

peneliti memberikan skala pada subjek, peneliti melakukan konfirmasi kepada

subjek secara lisan mengenai ketersediaan subjek dalam mengisi skala tersebut.

Peneliti menggunakan metode pengambiilan data incidental sampling dan

mendaplatkan 70 respoinden dalam penelitian ini. Jumlah keseluruhan

responden yang didapat, tersebar di beberapa tempat, yang ada di Universitas

Katolik Soegijapranata. Jumlah responden yang ditemui di Gedung Yustinus

lantai 2 sebanyak 14 orang, Gedung Yustinus lantai 3 sebanyak 18 orang, Area

parkir Gedung Yustinus sebanyak 16 orang, Area ATM Universitas Katolik

Soegiijapranata sebanyak 6 orang, Area Kantin Gedung Thomas Aquinas

sebanyak 16 orang.

Setelah pelaksanaan uji coba alat ukur, peneliti melakukan skoring dan

membuat tabulasi data hasil skala uji coba untuk kemudian dilakukan



penghitungan data. Hasil analisis validitas dan reliabilitas alat ukur sebagai

berikut:

1. Uji Coba Skala Motivasi Belajar

Berdasarkan hasil perhiitungan validitas terhadap skala motivasi

belajar diperoleh hasil bahwa dari 24 item terdapat 23 item valid dan 1 item

yang gugur dengan taraf signifikansi 5% dengan koefisien yang berkisar

antara 0,297-0,823. Hasil selengkapnya dari skala moivasi belajar dapat

dilihat pada lampiran, sedangkan sebaran item yang valid dan gugur dapat

dilihat pada tabel 4.03.

Tabel 4.3. Sebaran Iitem Vallid dan Gugur Skala Motiivasi Belajar

Skalla Motiivasi Belajar Favourable Unfavourable Total
Adanya dorongan mencapai sesuatu 1,9,17* 8,16,24 5
Komitmen 7,15,23 2,10,18 6
Inisiatif 3,11,19 6,14,22 6
Optimis 5,13,21 4,12,20 6
Total 11 12 23
Keterangan: Nomor iitem dengan tanda (*) adalah item yang gugur.

Koefisien reliabilitas alpha skala motivasi belajar adalah sebesar

0,936. Alat ukur ini tergolong reliabel sehingga dapat digunakan dalam

penelitian ini. Hasil perhitungan reliabilitas skala motivasi belajar pada

penelitian ini dapat dilihat pada lampiran.

1. Uji Coba Skala Persepsi Selera Humor Dosen

Berdasarkan hasil perhitungan validitas terhadap skala persepsi selera

humor diperoleh hasil bahwa dari 24 item dinyatakan valid dengan taraf

signifikansi 5% dengan koefisien yang berkisar antara 0,299-0,824. Koefisien

reliabilitas alpha skala persepsi selera humor dosen adalah sebesar 0,938.



Alat ukur ini tergolong reliabel sehingga dapat digunakan dalam penelitian

ini. Hasil perhitungann reliabilitas skala persepsi selera humor dosen pada

penelitian ini dapat dilihat pada lampiran.

Setelah dilakukan uji coba alat ukur diperoleh item yang valid dan gugur,

kemudian item yang valid digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian.

Sebelum dilakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan penyusunan kembali

sebaran nomor item yang valid pada skala motivasi belajar dan skala persepsi

selera humor dosen.

Tabel 4.4. Sebaran Nomor Item Baru Skala Motivasi Belajar

Skala Motivasi Belajar Favourable Unfavourable Total
Adanya dorongan mencapai sesuatu 1,9, 8,16,24(23) 5
Komitmen 7,15,23(22) 2,10,18(17) 6
Inisiatif 3,11,19(18) 6,14,22(21) 6
Optimis 5,13,21(20) 4,12,20(19) 6
Total 11 12 23
Keterangan: Nomor iitem dengan tanda ( ) adalah nomor iitem yang baru.

Berhubung skala persepsi selera humor dosen dinyatakan valid semua

sebanyak 24 item maka tidak adanya tabel sebaran nomer item baru seperti

sebaran nomer baru pada skala motivasi belajar.

4.4. Pengumpulan Data Penelitian

Pengambilan data penelitian dilakukan selama satu hari pada Senin, 21

Maret 2019 di Gedung Yustinus, adapun lokasi-lokasi pengambilan data ialah

lantai 2 dan 3 Gedung Yustinus, berhubung jenis pengambilan data

menggunakan teknik insidental sampling beberapa subjek didapatkan di parkiran

Gedung Yustinus dan selasar bagian depan lantai 2. Pengambilan data



penelitian dilakukan mulai pukul 9.00 sampai pukul 15.30. Skala dibagikan

kepada subjek yang telah memenuhi syarat peneliti sejumlah 50 eksemplar yang

diberikan kepada mahasiswa Akuntansi semester 4 dan 6 pada Gedung

Yustinus. Setelah data kembali kepada peneliti, maka data tersebut dapat peneliti

olah menjadi data dan dapat dilihat pada lampiran.


