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BAB 4 

LAPORAN PENELITIAN 

4.01. Orientasi Kancah Penelitian 

Kancah penelitian merupakan salah satu hal utama yang dipikirkan 

oleh peneliti dalam melakukan pengambilan data. Pertama peneliti akan 

memilih dan memahami lokasi dimana data dari penelitian yang akan diambil. 

Setelah itu peneliti akan menentukan subjek dan segala bentuk kebutuhan 

yang bersangkutan dengan pengambilan data yang hendak dilakukan. Lokasi 

yang dipilih oleh peneliti adalah Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata.  

 Selain lokasi, peneliti juga memilih subjek untuk penelitian ini. Subjek yang 

dipilih yaitu mahasiswa Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata yang aktif 

dalam organisasi kemahasiswaan. 

 Pada penelitian ini, subjek dalam penelitian berjumlah 41 orang yang rentan 

usia 19-23 tahun yang merupakan mahasiswa aktif dalam organisasi yang 

ada di dalam fakultas psikologi unika soegijapranata. Tujuan dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kepercayaan diri dengan 

perilaku asertif. Peneliti melakukan pertimbangan untuk melakukan 

pengambilan data di fakultas psikologi unika dengan alasan sebagai berikut: 

1. Peneliti menemukan beberapa fenomena mengenai perilaku asertif dalam 

lingkup organisasi. 

2. Kesedian mahasiswa yang aktif dalam organisasi sebagai subjek peneliti. 

3. Lokasi penelitian yang mudah dijangkau oleh peneliti 
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4.02. Persiapan Pengambilan Data Penelitian 

  Persiapan yang dilakukan peneliti untuk melakukan pengambilan data ini 

adalah melakukan pembuatan alat ukur, pengizinan dalam pengambilan data, 

dan pengujian validitas dan reabilitas alat ukur dengan SPSS. 

4.02.01. Penyusunan alat ukur 

 Penelitian ini menggunakan skala alat ukur. Terdapat dua skala yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu skala perilaku asertif dan skala 

kepercayaan diri. Penyusunan skala perilaku asertif didasarkan dari aspek-

aspek perilaku asertif. Sedangkan untuk skala kepercayaan diri didasarkan 

aspek-aspek kepercayaan diri. Kedua aspek tersebut telah dibahas dalam 

landasan teori. 

a. Skala perilaku asertif 

Skala perilaku asertif dilandasi dari aspek-aspek perilaku asertif yaitu 

permintaan, penolakan, pengekspresian diri, pujian dan berperan dalam 

pembicaraan. Skala ini berisikan 20 items yaitu 10 items favourable dan 

10 items unfavourable. Sebaran items pada skala perilaku asertif ini dapat 

dilihat pada table berikut ini 

Tabel 4.01 Sebaran Item Skala Perilaku Asertif 

No  Aspek-aspek 
asertivitas 

Favourable Unfavourable Jumlah 

1 Permintaan 1,2 3,4 4 
2 Penolakan 5,6 7,8 4 
3 Pengekspresian diri 9,10 11,12 4 
4 Pujian 13,14 15,16 4 
5 Berperan dalam 

pembicaraan 
17,18 19,20 4 

 Jumlah  10 10 20 

 

b. Skala kepercayaan diri 
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Skala kepercayaan diri ini di ambil dari aspek-aspek kepercayaan diri yaitu 

keyakinan akan kemampuan pada diri sendiri, optimisme, objektif, 

bertanggung jawab serta rasional dan realitas. Skala ini berisikan 20 items 

yaitu 10 favourable dan 10 items unfavourable. Sebaran items pada skala 

kepercayaan diri ini dapat dilihat pada table berikut ini: 

Tabel 4.02 Sebaran Item Skala Kepercayaan Diri 

No  Aspek-aspek 
kepercayaan 
diri 

Favourable Unfavourable Jumlah 

1 Keyakinan akan 
kemampuan pada diri 
sendiri 

1,2 3,4 4 

2 Optimisme 5,6 7,8 4 
3 Objektif 9,10 11,12 4 
4 Bertanggung jawab 13,14 15,16 4 
5 Rasional dan realitas 17,18 19,20 4 

 Jumlah 10 10 20 

 

4.02.02. Perizinan pengumpulan data 

 Peneliti meminta izin kepada pihak-pihak terkait terlebih dahulu sebelum 

melakukan pengambilan data. Beberapa tahapan pengajuan permohonan izin:  

1. Meminta surat pengantar dari Tata Usaha Fakultas Psikologi yang diajukan 

untuk Dekan Fakultas Psikologi. 

2. Surat permohonan ijin yang dikeluarkan bernomor 1692/B.7.3/FP/V/2019 

4.03. Uji Coba Alat Ukur 

 Penelitian ini menggunakan uji coba try out terpakai. Dalam uiji coba ini peneliti 

memilih sejumlah 41 mahasiswa sebagai subjek dengan rentan usia antara 19-23 

tahun dimana para subjek mengisi skala yang disebarkan. Peneliti 

mengguanakan try out terpakai karena subjek penelitian ini berjumlah terbatas. 
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4.04. Pengumpulan Data Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode tryout terpakai yang berarti data telah 

didapatkan oleh peneliti digunakan untuk menguji validitas serta reliabilitas 

alat ukur dan juga menguji hipotesis. Peneliti mengambil data dari mahasiswa 

aktif berorganisasi di fakultas psikologi unika soegijapranata yang berusia 19-

23 tahun. Subjek yang diambil berjumlah 40 orang, sehingga peneliti 

menggunakan studi populasi yaitu dengan menggunakan seluruh subjek 

peneliti. 

 Pengambilan data dilakukan setelah alat ukur disusun dengan baik dan diuji 

validitasnya oleh dosen pembimbing. Setelah itu, peneliti menyebar skala 

perilaku asertif dan kepercayaan diri. Proses pegambilan data akan 

dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2019 di Fakultas Psikologi Unika 

Soegijapranata. 

 Validitas dan reliabilitas data yang telah diperoleh kemudian diuji coba untuk 

mendapatkan item yang valid. Kemudian data item yang valid tersebut akan 

dianalisis untuk menguji hipotesis. Metode try out terpakai ini memiliki 

kelemahan, yaitu memungkinkan terdapat item-item yang gugur sehingga 

akan mengganggu item-item yang akan dianalisis untuk diuji hipotesis. 

Kelebihan dari metode ini adalah waktu, biaya dan tenaga yang lebih bisa di 

hemat penggunaannya.  

 Pola dari pengambilan data ini adalah peneliti mencari subjek di fakultas 

psikologi yang kriteria yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Kemudian peneliti memberikan informed consent, kemudian subjek di 

wajibkan untuk mengisinya sebagai bukti kebersediaan menjadi bagian dari 

subjek penelitian. 
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 Setelah peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan, maka peneliti akan 

memutuskan untuk selanjutnya menggunakan seluruh data yang sudah 

diambil sebanyak 40. Kemudian dilakukan skoring dan membuat tabel 

tabulasi sehingga menjadi data uji coba dan untuk mengetahui item mana 

saja yang valid ataupun tidak valid. 

4.05. Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Uji validitas dan reliabilitas alat ukur ini menggunakan program pada 

computer yang disebut SPSS (Statistical Packages For Social). Pengujian 

Validitas ini menggunakan teknik Product Moment, sedangkan untuk menguji 

reliabilitas menggunakan teknik Alpha Cronbach. 

a. Perilaku Asertif 

Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan oleh peneliti. Diperoleh hasil bahwa 

skala Perilaku Asertif yang telah dibagikan kepada 41 mahasiswa ormawa 

yang terdiri dari 20 item memiliki jumlah item valid 10 dan item yang gugur 10. 

Koefisien skala ini bergerak muali angka 0,383 sampai dengan 0,753.  

Pada koefisien reliabilitas alpha dari skala perilaku asertif ini sebesar 0,846. Item 

yang gugur pada sebaran skala ini dapat dilihat pada tabel 4.03. 

Tabel 4.03 Sebaran Item Skala Perilaku Asertif 

No  Aspek-aspek 
asertivitas 

Favourable Unfavourable Jumlah 

1 Permintaan 1*,2* 3*,4 4 
2 Penolakan 5,6 7*,8 4 
3 Pengekspresian diri 9,10 11,12 4 
4 Pujian 13*,14* 15*,16* 4 
5 Berperan dalam 

pembicaraan 
17,18* 19*,20 4 

 Jumlah  10 10 20 

 Keterangan: nomor dengan tanda * adalah item yang gugur 
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b. Kepercayaan diri  

Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan oleh peneliti. Diperoleh hasil 

bahwa skala Kepercayaan diri yang telah dibagikan kepada 41 

mahasiswa ormawa yang terdiri dari 20 item memiliki jumlah item valid 18 

dan item yang gugur 2. Koefisien validitas skala ini bergerak mulai angka 

0,318 sampai dengan 0,705. 

Pada koefisien reliabilitas alpha dari skala kepercayaan diri ini sebesar 0,886. 

Item yang gugur pada sebaran skala ini dapat dilihat pada tabel 4.04. 

 

Tabel 4.04. 

Sebaran Item Skala Kepercayaan Diri 

No  Aspek-aspek 
kepercayaan 
diri 

Favourable Unfavourable Jumlah 

1 Keyakinan akan 
kemampuan pada diri 
sendiri 

1,2 3,4 4 

2 Optimisme 5,6 7,8 4 
3 Objektif 9,10* 11,12 4 
4 Bertanggung jawab 13,14 15,16* 4 
5 Rasional dan realitas 17,18 19,20 4 

 Jumlah 10 10 20 

 Keterangan: nomer dengan tanda * adalah item yang gugur 

 Berdasarkan hasil uji coba, maka skor item yang gugur disisihkan dan skor 

item yang valid ditabulasikan ulang untuk dijadikan data penelitian. (Lampiran 

D) 

 


