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BAB 4 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

4.1. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti perlu memahami tempat 

penelitian dan mempersiapkan segala sesuatu dengan tujuan agar penelitian 

dapat berjalan dengan lancar. Responden pada penelitian ini adalah komunitas 

Trashbag Community dengan rentan usia antara 16 tahun sampai 27 tahun yang 

dilaksanakan di Basecamp Mawar gunung Ungaran. Trashbag Community 

adalah komunitas peduli sampah yang ada di gunung. Diawali dari keresahan 

terhadap banyaknya sampah yang ada di gunung akhirnya dua orang peduli 

sampah di gunung ini mendirikan sebuah komunitas yang diberi nama Trashbag 

Community. 

Trashbag Community berdiri pada tanggal 11 November 2011 yang 

beranggota 2600, yang tersebar ke berbagai daerah – daerah di Indonesia. 

Tabel 4.1 : Jumlah Anggota Komunitas 
No Nama Komunitas Jumlah Anggota 

1 Trashbag Community 60 

 

Adapun beberapa pertimbangan yang mendasari Trashbag Community 

menjadi subjek penelitian ini, antara lain : 

1. Di komunitas tersebut belum pernah diadakan penelitian dengan judul 

yang sama. 

2. Kesediaan Trashbag Community untuk menjadi subjek
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4.2. Persiapan Penelitian 

4.2.1. Penyusunan Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan dua macam alat ukur yaitu skala 

kepercayaan diri dan skala dukungan sosial. Penyusunan alat ukur dimulai 

dengan menentukan aspek – aspek dari setiap variabel yang nantinya untuk 

menyusun skala psikologi sesuai dengan teori yang telah dikemukakan. 

1. Skala Kepercayaan Diri 

Penyusunan skala kepercayaan diri disusun berdasarkan aspek – 

aspeknya, yaitu :berpikir positif; memiliki sikap yang tegas; memiliki sikap 

mandiri; mampu bergaul; mampu mengontrol diri; dan sudah mempunyai 

tujuan yang pasti dan jelas. Skala kepercayaan diri terdiri dari 24 item 

dengan distribusi sebaran item sebagai berikut : 

Tabel 4.2 : Distribusi Sebaran Item Skala Kepercayaan Diri 
Aspek 

Kepercayaan Diri 
Item Jumlah 

favourable unfavourable 

Bepikir positif 1,5 15,21 4 

Memiliki sikap 
yang tegas 

2,8 9,16 4 

Memiliki sikap 
mandiri 

11,13 12,17 4 

Mampu bergaul 3,10 14,20 4 

Mampu 
mengontrol diri 

7,6 19,22 4 

Sudah mempunyai 
tujuan yang pasti 

dan jelas 

24,4 18,23 4 

Total 12 12 24 
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2. Skala Dukungan Sosial 

Penyusunan skala dukungan sosial disusun berdasarkan aspek – 

aspek dukungan sosial, yaitu : Emosional, Informasi, Penilaian, 

Instrumental. Skala dukungan sosial terdiri dari 24 item dengan 

distribusi sebaran item sebagai berikut : 

Tabel 4.3 : Distribusi Sebaran Item Skala Dukungan Sosial 
Aspek Dukungan 

Sosial 
Nomor sebaran Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Emosional  3,1,8 10,11,23 6 

Informasi  7,12,13 16,17,18 6 

Penilaian  2,19,21 20,22,24 6 

Instrumental  4,5,6 9,14,15 6 

Total  12 12 24 

 

4.2.2. Permohonan Ijin Penelitian 

Persiapan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian adalah 

meminta surat ijin penelitian dari Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata 

dengan nomer 1028/B.7.3/FP/XII/2018 untuk ijin penelitian di Trashbag 

Community. Kemudian surat ijin penelitian dari Fakultas Psikologi Unika 

Soegijapranata diberikan kepada komunitas tersebut. Setelah itu penelitian 

dilaksanakan. 

4.3. Pelaksanaan Penelitian 

Sebelum melaksanakan penelitian dan pengambilan data, peneliti 

melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan try out terpakai. Hal ini dilakukan 

mengingat terbatasnya waktu pertemuan dengan anggota Trashbag Community 

daerah Semarang dan Kabupaten. Pada metode ini, penyebaran skala atau 

pengambilan data dilakukan satu kali. Data yang digunakan untuk uji coba juga 

digunakan sebagai data penelitian. Pengambilan data ini dilakukan pada acara 

pendaki tanam pohon dan penyebaran skalanya ditunggui oleh peneliti. 

 

 



31 
 

 
 

Penelitian ini menggunakan metode populasi yang berarti seluruh 

anggota Trashbag Community daerah Semarang dan Kabupaten menjadi subjek 

penelitian. Penyebaran skala dilakukan pada waktu dan tempat yang sama yaitu 

pukul 07.00 – 10.00 di Basecamp Mawar gunung Ungaran tanggal 17 Februari 

2019. 

Dari 60 skala kuesioner yang dibagikan pada anggota Trashbag 

Community yang dapat dijadikan data penelitian sebanyak 47. Sedangkan pada 

13 skala yang tidak dapat dijadikan data penelitian, dengan rincian sebagai 

berikut, 13 anggota tidak mengisi skala dengan lengkap. 

4.4. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

4.4.1. Validitas dan Reliabilitas Skala Kepercayaan Diri 

Hasil uji validitas skala kepercayaan diri yang terdiri dari 24 item 

diperoleh 16 item yang valid dengan koefisien validitas 0,243 sehingga 

sebanyak 8 item dinyatakan gugur. Koefisien validitas terendah adalah – 

0,0272 dan koefisien validitas tertinggi adalah 0,549.Hasil uji reliabilitas 

diperoleh alpha sebesar 0,808 yang berarti skala ini memiliki reliabilitas yang 

baik dalam mengukur kepercayaan diri. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran. Sebaran item valid atau gugur skala kepercayaan diri dapat 

dilihat pada tabel. 

Tabel 4.4 : Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Kepercayaan Diri 

Aspek 

Kepercayaan Diri 

Item Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Bepikir positif 1*,5* 15,21 2 

Memiliki sikap yang 

tegas 

2*,8* 9*,16 1 

Memiliki sikap 

mandiri 

11,13 12,17 4 

Mampu bergaul 3,10 14,20 4 

Mampu mengontrol 

diri 

7*,6* 19,22* 1 
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Sudah mempunyai 

tujuan yang pasti 

dan jelas 

24,4 18,23 4 

Total 7 9 16 

 

Keterangan : 

Tanda (*) : Item Gugur 

4.4.2. Validitas dan Reliabilitas Skala Dukungan Sosial 

Hasil uji validitas skala dukungan sosial yang terdiri dari 24 item 

diperoleh 21 item yang valid dengan koefisien validitas 0,243 sehingga 3 item 

dinyatakan gugur. Koefisien validitas terendah adalah – 0,111 dan koefisien 

validitas tertinggi adalah 0,759.Hasil uji reliabilitas diperoleh alpha sebesar 

0,906 yang berarti skala ini memiliki reliabilitas yang baik dalam mengukur 

dukungan sosial. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran. 

Sebaran item valid atau gugur skala dukungan sosial dapat dilihat pada table 7. 

Tabel 4.5 : Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Dukungan Sosial 

Aspek 

Dukungan Sosial 

Nomor sebaran Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Emosional  3,1,8 10,11,23 6 

Informasi  7*,12,13 16,17,18 5 

Penilaian  2,19*,21* 20,22,24 4 

Instrumental  4,5,6 9,14,15 6 

Total  9 12 21 

 

Keterangan : 

Tanda (*) : Item Gugur 

 

 

 


