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         BAB IV 

PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

4.01. Persiapan 

Tahap persiapan penelitian merupakan tahap yang dilakukan 

sebelum pelaksanaan penelitian. Adapun tahap yang dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

       4.01.1. Orientasi Kancah Penelitian 

a. Identitas Sekolah 

Penelitian mengenai hubungan efikasi diri dengan keterlibatan 

siswa kelas IV dilakukan di SD Pangudi Luhur Xaverius yang berada di 

Jl.Dr Cipto No 91 Kecamatan Sarirejo Kota Semarang yang termasuk 

dalam kategori sekolah berakreditasi A. SD Pangudi Luhur Xaverius saat 

ini dipimpin oleh kepala sekolah, memiliki 13 guru sebagai tenaga 

pengajar, memiliki 1 orang sebagai Tata Usaha, 1 orang sebagai tenaga 

umum dan 1 orang sebagai tenaga keamanan. SD Pangudi Luhur 

Xaverius memiliki fasilitas, antara lain 14 ruang kelas, 1 ruang guru, 1 

ruang perpustakaan, 1 ruang Tata Usaha, 1 ruang kepala sekolah, 1 

tempat parkir, 1 lapangan olahraga, 3 kamar mandi, 1 laboratorium, 1 

ruang komputer, lapangan basket dan lapangan sepak bola. Adapun 

siswa yang ada di SD Pangudi Luhur Xaverius pada tahun 2018/2019 

adalah 326 siswa terdiri dari 161 siswa laki-laki dan 165 siswa 

perempuan. 
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b.  Visi dan Misi Sekolah 

Visi Yayasan Pangudi Luhur adalah lembaga pendidikan  kaum 

muda yang unggul berlandaskan spiritualitas Allah adalah kasih. 

Misi Yayasan Pangudi Luhur adalah : 

1. Menangani karya kerasulan Yayasan Pangudi Luhur secara 

profesional, realistis, kritis dan kontekstual. 

2. Melaksanakan sistem manajemen pendidikan yang efektif, efisien, 

kredibel, akuntabel, transparan, dan berkualitas    berdasarkan nilai-

nilai kasih. 

3. Mengupayakan pelayanan pendidikan kaum muda secara optimal. 

4. Meningkatkan peranan mitra kerja dengan melaksanakan dan 

menanggung karya pengutusan bersama. 

5. Menghidupkan dan mengembangkan unit kerja sebagai komunitas 

orang beriman yang berpusat pada Yesus Kristus. 

6. Meningkatkan peranan mitra kerja dengan melaksanakan dan 

menanggung karya pengutusan bersama. 

7. Mengupayakan karya kerasulan Yayasan Pangudi Luhur dengan tetap 

memberikan perhatian secara istimewa kepada yang kecil, lemah, 

miskin, tersingkir, difabel dan berkebutuhan khusus. 

c. Metode Pengajaran 

SD Pangudi Luhur Xaverius memiliki metode pengajaran 

yaitu K-13. Menurut Mulyasa (2014) kurikulum 2013 adalah 

kurikulum yang menekankan pada pendidikan karakter, terutama 
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pada tingkat dasar yang akan menjadi fondasi pada tingkat 

berikutnya. 

4.01.2. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian perlu dilakukan agar penelitian berjalan 

lancar dan terarah. Hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah yang 

berkaitan dengan perijinan dan penyusunan alat ukur yang akan 

digunakan dalam penelitian. 

a. Persiapan Administrasi 

Persiapan administrasi meliputi segala urusan perijinan 

yang diajukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan 

pelaksanaan penelitian. Permohonan ijin tersebut meliputi 

tahap-tahap berikut: 

1. Penulis meminta surat pengantar dari Program Studi Psikologi Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata yang ditujukan kepada 

kepala sekolah SD Pangudi Luhur Xaverius Semarang dengan nomor 

1181/B.7.3/FP/II/2019 agar bisa melakukan penelitian di SD Pangudi 

Luhur Xaverius Semarang. 

2. Setelah mendapatkan ijin dari pihak sekolah, penulis baru 

melaksanakan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah diberikan 

pada pihak sekolah. 
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b. Persiapan Alat Ukur 

Alat ukur yang perlu dipersiapkan dalam penelitian ini adalah 

skala. Skala yang dimaksud adalah skala efikasi diri dan keterlibatan 

siswa. Skala efikasi diri berjumlah 34 item yang terdiri dari 17 item 

favorable dan 17 item unfavorable, sedangkan keterlibatan siswa 

berjumlah 30 item yang terdiri dari 15 item favorable dan 15 item 

unfavorable. Skoring pada skala ini, dengan 4 kategori jawaban yaitu 

sangat sesuai, sesuai,  tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. Skor untuk 

masing-masing pernyataan favorable adalah (4) untuk jawaban sangat 

sesuai, (3) untuk jawaban sesuai, (2) untuk jawaban tidak sesuai, dan (1) 

untuk jawaban sangat tidak sesuai. Skor untuk masing-masing pernyataan 

unfavorable adalah (1) untuk jawaban sangat sesuai, (2) untuk jawaban 

sesuai, (3) untuk jawaban tidak sesuai, dan (4) untuk jawaban sangat 

tidak sesuai.  

4.01.03. Penyusunan Skala 

A. Skala Keterlibatan Siswa 

Skala efikasi diri disusun berdasarkan tiga aspek yaitu 

behavioral engagement, emotional engagement, dan cognitive 

engagement. Skala keterlibatan siswa terdiri dari 30 item dengan 

sebaran nomor sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 
Blueprint Sebaran Item Keterlibatan Siswa 

Aspek 

Jumlah Pernyataan 

Total 

Favorable Unfavorable 

Behavioral Engagement 1,3,5,7,9 2,4,6,8,10 10 

Emotional Engagement 

11,13,15, 

17,19 

12,14,16,18,

20 10 

Cognitive Engagement 

21,23,25, 

27,29 

22,24,26,28,

30 10 

Total 15 15 30 

 

B. Efikasi Diri 

Skala efikasi diri disusun berdasarkann empat aspek yang 

ada dalam efikasi diri yaitu aspek kognitif, motivasi, afeksi, dan 

seleksi. Skala efikasi diri terdiri dari 32 item dengan sebaran nomor 

item sebagai berikut : 

Tabel 4.2 
Blueprint Sebaran Item Efikasi Diri 

Aspek 

Jumlah Pernyataan 

Total 

Favorable Unfavorable 

Kognitif 1,3,5,7 2,4,6,8 8 

Motivasi 9,11,13,15 10,12,14,16 8 

Afeksi 17,19,21,23 18,20,22,24 8 

Seleksi 25,27,29,31 26,28,30,32 8 

Total 16 16 32 

 



38 
 

 
 

4.01.04. Uji Validitas Alat Ukur 

Setelah pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan 

pencatatan hasil dan membuat tabulasi data skala penelitian untuk 

kemudian melakukan perhitungan hasil data. Penghitungan validitas 

menggunakan alat bantu komputer dengan program SPSS 

(Statistical Package for Social Science) 16.0. Perhitungan validitas 

item pada skala hubungan efikasi diri dengan keterlibatan siswa 

kelas IV Sekolah Dasar menggunakan teknik Product Moment yang 

selanjutnya dikoreksi dengan menggunakan Part Whole. 

Perhitungan reliabilitasnya menggunakan teknik analisis Alpha 

Cronbach. Hasil analisis validitas dan reliabilitas alat ukur yang 

dibuat adalah sebagai berikut : 

1. Skala Keterlibatan Siswa 

Uji validitas skala keterlibatan siswa dilakukan terhadap 

30 item pernyataan. Pada putaran pertama ada 14 item gugur 

sehingga tersisa 16 item valid pada putaran kedua. Berikut 

adalah rincian item valid dan item gugur dalam skala 

keterlibatan siswa, yaitu : 
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Tabel 4.3 
Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Keterlibatan Siswa Putaran 1 

Aspek 

Jumlah Pernyataan Total 

Valid Favorable Unfavorable 

Behavioral 

Engagement 
1*,3*,5,7*,9 2,4,6*,8,10 

6 

Emotional 

Engagement 

11*,13,15*, 

17,19* 

12,14,16, 

18*,20 6 

Cognitive 

Engagement 

21*,23,25*, 

27*,29* 

22,24*,26, 

28*,30 4 

Total Valid 5 11 16 

Keterangan : * Item gugur (1, 3, 6, 7, 11, 15, 18, 19, 21, 24, 25, 27, 28,    

  dan 29). 

 

2. Skala Efikasi Diri 

Uji validitas skala efikasi diri dilakukan terhadap 32 item pernyataan. 

Pada putaran pertama ada 17 item gugur sehingga tersisa 15 item valid pada 

putaran kedua. Perhitungan validitas dapat dilihat pada lampiran  Berikut 

adalah rincian item valid dan item gugur dalam skala keterlibatan siswa, yaitu 

: 
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Tabel 4.4 
Sebaran Item Valid dan Gugur Efikasi Diri Putaran 1 

Aspek 

Jumlah Pernyataan Total 

Valid Favorable Unfavorable 

Kognitif 1*,3*,5*,7* 2,4*,6,8 3 

Motivasi 9*,11,13*,15 10,12*,14,16 5 

Afeksi 17,19*,21,23 18,20*,22*,24* 4 

Seleksi 25*,27*,29,31* 26,28*,30,32* 3 

Total Valid 6 9 15 

Keterangan : * Item gugur (1, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 19, 20, 22, 24, 25,  
                         27, 28, 31, dan 32). 
 

Pada putaran kedua ada 3 item gugur sehingga tersisa 12 item valid . 

Perhitungan validitas dapat dilihat pada lampiran  Berikut adalah rincian item 

valid dan item gugur dalam skala keterlibatan siswa, yaitu : 

4.01.05. Uji Reliabilitas  

  Uji Reliabilitas pada penelitian ini menggunakan program 

Statistical Package for Social Science (SPSS) for Windows Release 16.00. 

Pengujian perhitungan pada skala efikasi diri dan skala keterlibatan siswa 

kelas IV Sekolah Dasar menggunakan teknik Alpha Cronbach berdasarkan 

item yang valid. Perhitungan reliabilitas terhadap skala efikasi diri memiliki 

koefisien sebesar 0,809 dan skala keterlibatan siswa kelas IV Sekolah Dasar 

memiliki  koefisien sebesar 0,815. Data selengkapnya dapat dilihat di lampiran. 
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4.02. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian yang berjudul hubungan efikasi diri dengan keterlibatan siswa 

pada siswa kelas IV Sekolah Dasar dilakukan di SD Pangudi Luhur Xaverius 

Semarang dimana subjek penelitian siswa kelas IV yang berjumlah 32 orang. 

Pengambilan data dilakukan oleh penulis dan waktu yang dilakukan untuk 

pengisian skala yaitu 2 hari dikarenakan ada siswa yang tidak masuk. 

Pengambilan data dilakukan pada tanggal 9 April – 10 april 2019. Proses 

pengambilan data ini dilakukan secara individual yang dilakukan yaitu berupa 

pemberian skala kemudian subjek menjawab pernyataan yang ada. Cara 

menjawab dengan mengisi secara bersama-sama yang dibacakan terlebih 

dahulu setiap peryataannya. Dari 32 eksemplar yang dibagikan kepada subjek, 

semua kembali dan memenuhi syarat untuk dianalisis. Setelah pengambilan 

data, data akan dikelola dengan dihitung menggunakan SPSS dan dianalisis. 
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