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BAB 4 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

4.1. Orientasi Kancah Praktek 

Tahap awal yang perlu dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian 

adalah perlunya  peneliti  mengetahui kancah atau tempat dimana penelitian akan 

dilaksanakan serta pentingnya peneliti untuk mempersiapkan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan kelancaran jalannya penelitian. Subjek yang menjadi 

populasi pada penelitian ini adalah anggota Pramuka Ambalan Bhakti SMA N 11 

Semarang.  

Kegiatan pramuka SMA N 11 Semarang ini memang menjadi kegiatan 

yang diwajibkan dari sekolah yang  berbentuk kegiatan menarik, menyenangkan, 

sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan Prinsip 

Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan yang sasaran akhirnya 

pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kegiatan pramuka SMA N 11 

Semarang dilaksanakan setiap hari jumat pukul setengah dua siang dengan 

agenda pramuka wajib yang berupa materi ataupun teori lalu seiring berjalannya 

waktu dilanjutkan dengan kegiatan pramuka lain seperti kemah besar dan lain-lain.  

Berbeda dengan anggota pramuka yang hanya ikut karena kewajiban 

akademis, Anggota ambalan pramuka SMA N 11 Semarang  mempunyai konotasi 

lain yaitu merupakan bagian dari gugus depan yang menjadi pangkalan dan 

tempat menghimpun anggota Gerakan Pramuka. Anggota ambalan itu dibagi 

dalam 3 hingga 4 kelompok yang disebut sangga yang terdiri atas tamu penegak, 

calon penegak, penegak bantara, dan penegak laksana. Anggota ambalan ini yang 

sering terjun langsung utuk melakukan kegiatan sosial yang kebanyakan dilakukan 

diluar sekolah.  
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Menjadi seorang anggota pramuka tidaklah hanya semata-mata karena 

dituntut oleh akademis sekolah saja, namun diperlukan kemauan dari dalam diri 

sendiri untuk secara sukarela mengikuti kegiatan tersebut hingga hasilnya mereka 

akan tetap bertahan untuk secara sukarela berada dalam kesatuan anggota 

pramuka tersebut untuk ikut serta melakukan kegiatan sosial.  

 Subyek penelitian ini dipilih Pramuka Ambalan SMA N 11 Semarang 

sebagai kancah penelitian berdasarkan pertimbangan: 

1. Pramuka SMA N 11 Semarang sering melakukan perilaku prososial. 

2. Subyek dengan ciri-ciri yang dibutuhkan untuk penelitian dapat ditemukan 

pada instansi tersebut. 

3. Penelitian dengan judul “Hubungan Locus of Control Internal dengan Perilaku 

Prososial pada Pramuka Remaja” belum pernah dilakukan di instansi tersebut. 

4.2. Persiapan Penelitian  

4.2.1. Penyusunan Skala Penelitian  

Penelitian ini peneliti menggunakan dua alat ukur yang berupa skala yaitu 

skala locus of control internal dan skala perilaku prososial. Kedua skala tersebut 

diambil sesuai dengan yang sudah dipaparkan dengan teori, peneliti membuat 

beberapa jumlah item sesuai dengan bentuk-bentuk yang sudah ditentukan. 

a. Skala Perilaku Prososial pada Pramuka Remaja 

Skala Perilaku Prososial disusun oleh peneliti berdasarkan aspek-aspek 

Perilaku Prososial yaitu Altruistic, Complaint, Emotional, Public, Anonymus, 

dan dire. Selanjutnya skala Perilaku Prososial direncanakan dari 24 item. Skala 

prososial memiliki 24 item yang bersifat favourable dan unfavourable. Pada 

skala ini memiliki empat pilihan jawaban untuk favourable yaitu, (SS), Sering 
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(S), Kadang-Kadang (KK), dan Tidak Pernah (TP) dengan dengan sebaran 

nomor item sebagai berikut.                   

    Tabel 4.1 Sebaran Item Skala Perilaku Prososial Pada Pramuka remaja 

Aspek Perilaku 
Prososial 

Item 
Jumlah 

Favourable Unfavourable 

1. Altruistic 
2. Complaint 
3. Emotional 
4. Public 
5. Anonymus 
6. Dire 

1,8 
3,9 

4,11 
13,15 
18,21 
6,19 

10,20 
5,16 
7,12 
14,17 
2,22 
23,24 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

Jumlah Item                                       12                           12                     24 
 

b. Skala Locus of Control Internal 

Skala Locus of Control Internal disusun oleh peneliti berdasarkan aspek-

aspek Locus of Control Internal yaitu Kemampuan, Minat, dan Usaha. Skala 

perilaku prososial remaja memiliki 24 item yang bersifat favourable dan 

unfavourable dengan pilihan jawaban yaitu, SS (sangat sesuai), S (sesuai), TS 

(tidak sesuai), dan STS (sangat tidak sesuai). Selanjutnya skala Locus of Control 

Internal direncanakan dari 24 item dengan sebaran nomor item sebagai berikut. 

Tabel 4.2 Sebaran Item Skala Locus of Control Internal 

Aspek Perilaku 
Prososial 

Item 

Jumlah 

Favourable Unfavourable 

1. Kemampuan 
2. Minat 
3. Usaha 

1,6,3,8 
4,10,13,15 

16,18,20,24 

5,7,9,12 
2,11,17,19 

12,21,22,23 

8 
8 
8 

Jumlah Item                                    12                           12                     24 

 

Persiapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu diantaranya adalah 

penyusunan alat ukur, penyusunan informed consent, dan uji coba alat ukur (uji 

validitas dan uji realibilitas). 
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4.2.2. Perijinan Penelitian  

Permohonan izin ini dilakukan oleh peniliti setelah menyusun alat ukur yang 

telah disetujui oleh dosen pembimbing. Peneliti menggunakan Informed Consent 

yang disetujui oleh dosen pembimbing sebagai bukti bahwa subyek bersedia untuk 

dijadikan sebagai subyek penelitian degan judul “Hubungan locus of control 

internal dengan perilaku prososial pada Pramuka Remaja”. Sebelumnya peneliti 

telah terlebih dahulu mengajukan surat resmi dari Universitas Katolik 

Soegidjapranata untuk instansi tersebut melalui guru Pembina Pramuka yang 

bersangkutan dan langsung disampaikan kepada Kepala Sekolah SMA N 11 

Semarang.  

4.3. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian guna untuk memenuhi skripsi ini dilakukan pada saat kegiatan 

pramuka rutin. Peneliti menggunakan tryout terpakai, artinya peneliti melakukan 

penyebaran skala sekali saja, karena waktu subjek yang terbatas dan sesuai 

dengan karakter penelitian ini. 

Peneliti melakukan penelitian pada hari, Jumat, 4 Mei 2018 pada pukul 

13.30 WIB di ruang kelas 11 IPS 2  saat kegiatan pramuka sedang berlangsung.  

Pada saat sesi istirahat berlangsung dan dengan izin yang sudah diberikan oleh 

Pembina Pramuka, peneliti membagikan skala dan mengajak anggota pramuka 

untuk mengerjakan skala yang diberikan tersebut. Waktu yang diberikan kepada 

peneliti hanya 30 menit untuk subyek mengerjakan skala tersebut. Subyek dalam 

penelitian ini sebanyak 50 anggota pramuka. Para anggota pramuka mengerjakan 

skala Locus of control Internal dan perilaku prososial di ruang 11 IPS 2 dengan 

posisi duduk diatas bangku. Mereka tenang dalam mengerjakannya dan sesekali 

mereka bertanya kepada peneliti tentang maksud dari item-item dalam skala. 
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Sekitar kurang dari 30 menit 48 eksemplen yang dikerjakan para anggota pramuka 

yang mengikuti pertemuan kegiatan tersebut dikumpulkan kepada peneliti. 

Kegiatan pramuka dijadwalkan selesai pukul 15.00 WIB sehingga masi tersisa 

waktu untuk para anggota pramuka kembali melakukan kegiatan tersebut. 

 Peneliti mendapatkan hasil 50 data responden pada penelitian ini 

selanjutnya peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan data yang sudah 

diperoleh sebelumnya untuk mengetahui bahwa alat ukur yang telah digunakan 

tersebut sudah valid dan reliabel. 

4.4. Uji validitas dan Reliabilitas 

Penghitungan validitas item pada skala Perilaku Prososial dan Locus of 

control Internal pada remaja menggunakan teknik Product Moment yang 

selanjutnya dilakukan korelasi dengan Part Whole. Sedangkan perhitungan 

reliabilitasnya menggunakan teknik analisis Alpha Cronbach. Pada penelitian ini 

penghitungan data dianalisis menggunakan bantuan program Statistical Package 

for Social Science 16.0 for Windows. Hasil dari analisis validitas dan reliabilitas 

alat ukur yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

4.4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Locus of Control Internal 

Item dikatakan valid apabila korelasi item total lebih dari korelasi pada tebel 

r, dimana pada penelitian ini mengacu pada korelasi tabel r. Pada penelitian ini 

dengan subjek sejumlah 50 orang didapatkan tabel r sebesar  0,2325, maka 

semua korelasi item total yang melebihi angka tersebut dianggap valid. 

Berdasarkan hasil penghitungan validitas terhadap skala locus of control internal 

remaja peramuka dengan 24 item diperoleh hasil bahwa terdapat item gugur 

sebanyak 3 item yakni nomor 9, 12, dan 20 yang dilakukan sebanyak dua kali 

putaran. Dengan demikian hasil penghitungan validitas pada skala Locus of 
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Control Internal dengan total item sebanyak 24 terdapat 21 item valid pada skala 

Locus of control Internal  terdapat 21 item valid dengan koefisien validitas antara 

0,257 – 0,650. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan teknik Alpha 

Cornbach dimana hasil untuk skala locus of control Internal adalah 0,877. 

Tabel 4.3 Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Locus of Control Internal 

Aspek Perilaku 
Prososial 

Item 

Jumlah 

Favourable Unfavourable 

1. Kemampuan 
2. Minat 
3. Usaha 

1,6,3,8 
4,10,13,15 

16,18,20*,24 

5,7,9*,12* 
2,11,17,19 

12,21,22,23 

8 
8 
8 

Jumlah Item                                    12                           12                     24 

                       Keterangan item (*) adalah item gugur. 

4.4.2. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Perilaku Prososial Pada Pramuka 

Remaja 

Hasil penghitungan validitas pada skala Perilaku Prososial dengan total 

item sebanyak 24 diperoleh hasil dimana terdapat 2 item yang gugur atau tidak 

valid yang dilakukan sebanyak dua kali putaran. Sehingga pada skala Perilaku 

Prososial terdapat 22 item valid dengan koefisien validitas antara 0,273 – 0,619 

dan sedangkan hasil uji reliabilitas untuk skala perilaku prososial pada pramuka 

remaja adalah 0,839. 

` Tabel 4.4 Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Perilaku Prososial 

Aspek Perilaku 
Prososial 

Item 
Jumlah 

Favourable Unfavourable 
1. Altruistic 
2. Complaint 
3. Emotional 
4. Public 
5. Anonymus 
6. Dire 

1,8 
3,9 

4,11 
13,15 
18,21 
6*,19 

10,20 
5,16 
7,12 
14,17 
2,22* 

23,24 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

Jumlah Item                                       12                           12                     24 
Keterangan item (*) adalah item gugur.


