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BAB 4 

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

4.1. Orientasi Kancah 

Penelitian dilakukan di Universitas Katolik Soegijapranata. Kampus yang 

dikenal sebagai Unika ini terletak di Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Dhuwur, 

Semarang. Unika Soegijapranata merupakan universitas yang berdiri di bawah 

naungan Yayasan Sandjojo yang dikelola oleh umat Katolik di bawah Keuskupan 

Agung Semarang.  

Unika Soegijapranata berada di perbukitan di kaki Gunung Ungaran, tidak 

jauh dari Gedung Olahraga Jatidiri, tepatnya 1,5 km. Daerah di sekitar Unika 

tadinya dihuni oleh warga perkampungan yang tidak ramai, tetapi berkembang 

pesat UMKM dan hunian kos untuk mahasiswa di sepanjang Jalan Pawiyatan 

Luhur hingga ke jalan utama yaitu Jalan Teuku Umar. Letak Unika juga diapit dua 

jalan yaitu Jalan Pawiyatan Luhur IV dan Jalan Tol Jatingaleh-Krapyak. 

Unika memiliki 13 bangunan yang di antaranya ada 8 gedung besar, 1 kapel, dan 

4 bangunan yang relatif lebih kecil untuk keperluan lainnya. Bangunan-bangunan 

ini hampir semua dapat diakses melalui satu jalan utama dari gerbang masuk 

menuju gerbang keluar. Mahasiswa dan tenaga kerja Unika boleh mengakses 

kampus dengan batas waktu pukul 22.00 WIB.  

Terkhusus untuk Fakultas Psikologi memiliki fasilitas di 3 gedung di Unika. 

Fasilitas gedung pertama adalah Gedung Antonius lantai 2-4 untuk kegiatan kuliah 

dan administrasi S1 yang terdiri dari tujuh ruang kelas, satu ruang tata usaha yang 

tergabung dengan ruang dekanat dan kaprogdi, tiga ruang dosen, tiga ruangan 
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multifungsi, satu ruang organisasi mahasiswa, dua ruang laboratorium, dan 

beberapa ruang lainnya.  

Fasilitas di gedung lainnya adalah Gedung Pusat Psikologi Terapan (PPT) 

dan lantai 4 Gedung Thomas Aquinas. Gedung PPT berfungsi untuk segala 

aktivitas komersil para dosen sebagai bentuk pelayanan psikologis pada 

masyarakat yang melibatkan tenaga mahasiswa. Di lantai teratas Gedung PPT 

terdapat laboratorium untuk praktik eksperimen bagi mahasiswa. Gedung Thomas 

Aquinas lantai 4 berfungsi untuk kegiatan belajar mengajar mahasiswa S2. Untuk 

Fasilitas S2, dipakai bersama-sama dengan program studi magister jurusan 

lainnya. Jumlah seluruh dosen untuk Fakultas Psikologi dengan segala fasilitas 

tersebut adalah 33 orang ditambah tenaga kependidikan sejumlah 5 orang dan 

karyawan di bagian lainnya. 

Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata memiliki visi yaitu menjadi 

komunitas akademik psikologi yang bermakna bagi masyarakat multikultur dengan 

pendekatan biopsikososial dilandasi nilai-nilai kristiani: cintakasih, keadilan, dan 

kejujuran. Visi tersebut dijabarkan dalam misi yaitu:  

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang psikologi dengan 

pendekatan biopsikososial yang bermanfaat bagi masyarakat multikultur 

2. Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat multikultur 

dengan pendekatan biopsikososial 

3. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian dengan 

mamadukan pengembangan karakter: kritis-kreatif-visioner, peduli dan 

tangguh yang dilandasi nilai-nilai kristiani. 
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4.2. Persiapan Pengumpulan Data Penelitian 

4.2.1. Perijinan 

Ijin penelitian yang ditandatangani Kepala Progdi. Sarjana Psikologi Unika 

Soegijapranata dibutuhkan sebelum melakukan penelitian. Ijin tersebut diproses 

setelah proposal skripsi yang sudah direvisi dan disetujui oleh dosen penguji 

proposal diserahkan ke bagian Tata Usaha Fakultas. Proposal tersebut juga harus 

disertai alat ukur yang sudah disetujui dosen pembimbing.  

Surat ijin penelitian dikeluarkan tanggal 31 Mei 2019 bernomor 

1778/B.7.3/FP/V/2019. Surat izin tersebut tertuju kepada Dekan Fakultas Psikologi 

Unika Soegijapranata agar diijinkan mengambil data dengan menyebar alat ukur 

kepada mahasiswa Fakultas Unika Soegijapranta dan meminta data ke Tata 

Usaha terkait data jumlah dan data lainnya mengenai mahasiswa aktif di Progdi. 

Sarjana Psikologi tersebut.  

 

4.2.2. Pemilihan Subjek Penelitian 

Populasi yang digunakan adalah mahasiswa angkatan 2016, 2017, dan 

2018 Progdi. Sarjana Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata karena ketiga 

angkatan ini adalah angkatan yang masih aktif berkuliah. Untuk menentukan 

jumlah sampel minimal, dibutuhkan data teraktual mengenai jumlah mahasiswa 

per angkatan yang masih aktif berkuliah. Jumlah itu nanti akan dimasukan dalam 

rumus penentuan jumlah sampel yaitu Slovin. Jumlah sampel yang didapatkan 

kemudian dicari jumlah sampel per angkatannya dengan rumus proportionate 

stratified random sampling.  

Hari Senin, 10 Juni 2019 diperoleh data rinci dari TU Fakultas bahwa 

jumlah keseluruhan dari ketiga angkatan adalah 667 yang di antaranya 190 orang 
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mahasiswa angkatan 2016, 203 orang mahasiswa angkatan 2017, dan 274 orang 

angkatan 2018. Jika dimasukan ke dalam rumus Slovin dengan batas eror yang 

ditoleransi sebesar 10% maka diperoleh jumlah sampel minimal yang dibutuhkan 

yaitu 87 orang. Angka tersebut jika menggunakan perhitungan proportionate 

stratified, maka diperoleh bahwa sampel dari setiap angkatan adalah 25 orang 

angkatan 2016, 26 orang angkatan 2017, dan 36 angkatan 2018. 

Sejumlah 120 eksemplar skala dipersiapkan untuk disebar sepuluh 

eksemplar skala per kelas. Jumlah skala dibuat lebih banyak untuk berjaga-jaga 

jika ada hal-hal yang tidak diharapkan. Jika skala yang terisi dengan baik melebihi 

jumlah skala yang dibutuhkan, maka akan diundi skala mana yang akan disisihkan. 

 

4.2.3. Penyusunan alat ukur 

Penyusunan alat ukur dilakukan dengan membuat item-item pernyataan 

skala dari masing-masing jenis di setiap variabel penelitian seperti yang telah 

dibahas dalam metode penelitian di bab III. Jumlah item dari setiap variabel dan 

secara lebih spesifik dalam jenis-jenis setiap variabelnya disesuaikan dengan 

blueprint.  

Alat ukur pada penelitian ini terbagi menjadi dua skala yaitu skala 

kecurangan akademik dan skala orientasi tujuan personal. Kedua skala memiliki 

skor maksimal 4 dan skor terendah 1 dalam setiap itemnya. Skor item untuk 

keempat pilihan jawaban pada skala kecurangan akademik yaitu: skor 1 untuk 

“tidak pernah”, skor 2 untuk “jarang”, skor 3 untuk “sering”, skor 4 untuk “sangat 

sering”. Skor item untuk keempat pilihan jawaban pada skala orientasi tujuan 

personal yaitu: skor 1 untuk “sangat tidak sesuai”, skor 2 untuk “tidak sesuai”, skor 

3 untuk “sesuai”, skor 4 untuk “sangat sesuai”.  
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1. Skala kecurangan akademik 

Skala kecurangan akademik disusun berdasarkan jenis-jenis 

kecurangan akedemik yaitu kecurangan dalam tugas, kecurangan dalam 

tes, dan plagiasi. Skala ini mengukur tinggi rendahnya tingkat kecurangan 

akademik berdasarkan perkiraan subjektif dari responden mengenai 

frekuensi perilakunya yang berhubungan dengan kecurangan akademik. 

Semakin tinggi skor dari skala ini maka semakin tinggi tingkat kecurangan 

akademiknya. Jumlah item pada skala kecurangan akademik adalah 24 

item. Sebaran item dari skala kecurangan akademik dapat dilihat di tabel. 

 

Tabel 4.01 Sebaran Item Skala Kecurangan Akademik 

Jenis Nomor Item Jumlah 

Favourable Unfavourable  

Kecurangan dalam tugas 1,3,5,7 2,4,6,8 8 

Kecurangan dalam tes 9,11,13,15 10,12,14,16 8 

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

Jumlah 12 12 24 

 

2. Skala orientasi tujuan personal 

Skala orientasi tujuan personal disusun berdasarkan jenis-jenis 

orientasi tujuan personal yaitu mastery goal orientation dan performance 

orientation yang masing-masing dibagi dalam dua klasifikasi lagi yaitu 

approach dan avoidance. Skala ini mengukur tinggi rendahnya orientasi 

tujuan personal berdasarkan penilaian mahasiswa terhadap orientasi 

pribadi masing-masing dalam menyikapi tujuan personal menjalani 

perkuliahan. Skala ini juga menunjukan perbandingan kuat lemahnya 

orientasi pada masing-masing jenis orientasi tujuan personal mahasiswa. 

Semakin tinggi skor maka semakin kuat orientasi tujuan personalnya. 
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Jumlah item pada skala orientasi tujuan personal adalah 24 item. Sebaran 

item dari skala orientasi tujuan personal dapat dilihat di tabel 4.02. 

 

Tabel 4.02 Sebaran Item Skala Orientasi Tujuan Personal 

Jenis/Tipe Nomor Item Jumlah 

Mastery-approach orientation 1,2,5,6,9,10 6 
Mastery-avoidance orientation 13,14,15,16,17,18 6 
Performance-approach orientation  3,4,7,8,11,12 6 
Performance-avoidance orientation 19,20,21,22,23,24 6 

Jumlah 24 24 

 

4.3. Pengumpulan Data Penelitian 

Pengumpulan data dilakukan dengan mendatangi kelas-kelas sebelum 

jadwal kuliah dimulai di tanggal 11-13 Juni 2019. Subjek dipilih dengan menunjuk 

secara acak pada mahasiswa di kelas tersebut sejumlah 10 orang. Satu orang 

mahasiswa diminta bantuannya untuk menjadi penanggung jawab di setiap kelas 

agar ketika ada responden yang sudah selesai, skala dititipkan pada mahasiswa 

tersebut. Peran lainnya adalah mahasiswa tersebut sudah diterangkan dulu 

mengenai skala seandainya ada pertanyaan teknis. Selain itu, peran 

penanggungjawab adalah menghubungi peneliti jika ada pertanyaan lewat 

chatting media sosial, kemudian peneliti akan langsung menjawab lewat telpon.  

Penunjukan sukarelawan untuk menjadi penanggung jawab tiap kelas ini 

dilakukan karena ada kelas yang mulai di waktu yang bersamaan. Akibatnya, 

peneliti perlu untuk bergerak dari kelas ke kelas secara cepat walaupun skala 

tersebut belum selesai. Selain itu, karena waktu yang dipakai adalah menjelang 

kuliah dimulai, banyak mahasiswa yang belum selesai walaupun dosen sudah 

memulai perkuliahan. Pengisian baru dapat dilanjutkan setelah kelas selesai. 

Penanggung jawab kelas menyerahkan kepada peneliti setelah skala selesai diisi. 
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Kronologi pengumpulan data disertai keterangan respon dari sampel dapat dilihat 

di tabel 4.03. 

 

Tabel 4.05 Kronologi pengumpulan data Juni 2019  

Tanggal Pukul Kelas/ 
Angkatan 

Keterangan 

 Dibagikan Diserahkan 

Selasa, 11 09.15 12.30 01 2017 Dua responden tidak mengisi 
masing-masing enam item 

 11.15 13.00 01 2016 Semua skala terisi 
 13.20 15.00 04 2017 Satu responden hanya 

mengisi identitas tanpa 
mengisi skala 

 13.20 17.00 01 2018 Satu responden tidak 
mengisi 24 item 

 14.20 17.00 02 2018 Semua skala terisi 
 15.25 17.00 03 2018 Semua skala terisi 

Rabu, 12 07.20 10.00 03 2017 Semua skala terisi 
 10.00 10.30 03 2016 Semua skala terisi 
 11.30 10.30 04 2018 Semua skala terisi 
 9.20 11.30 02 2016 Semua skala terisi 
 13.30 16.30 02 2017 Semua skala terisi 

Kamis, 13 9.20 11.40 04 2016 Semua skala terisi 

 

Setelah skala dikumpulkan, ditemukan terdapat beberapa skala yang tidak 

lengkap terisi jumlah itemnya. Di angkatan 2018, terdapat satu saja skala yang 

yang tidak terisi di bagian kecurangan akademiknya sehingga tidak dapat 

digunakan, sedangkan di angkatan 2016 dan 2017 lebih banyak skala yang tidak 

terisi penuh. Karena dengan proportionate stratified berarti jumlah sampel dari 

angkatan 2018 lebih banyak dibanding jumlah angkatan lain, maka dibuat 

perhitungan baru. Jika jumlah sampel angkatan 2018 adalah 39 orang, maka 

jumlah sampel dari angkatan 2016 adalah 27 orang, dan 2017 adalah 29 orang. 

Skala yang tidak terisi penuh langsung disisihkan, tetapi karena jumlah skala yang 

terisi penuh masih melebihi angka yang ditentukan, maka metode menyisihkannya 

adalah dengan diundi. Dengan demikian, jumlah sampel yang terpakai adalah 95 
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orang mahasiswa, yaitu lebih dari jumlah minimal yang sebelumnya ditentukan 

yaitu 87 orang mahasiswa. 

 

4.4. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Hasil pengumpulan data langsung digunakan untuk uji validitas dan 

reliabilitasnya karena penelitian ini menggunakan metode try out terpakai yaitu 

pengumpulan data hanya dilakukan satu kali. Data yang lolos uji kemudian dipakai 

untuk uji asumsi serta analisis data. Alasan digunakan metode try out terpakai yaitu 

metode proportionate stratified random sampling membutuhkan sampel dari tiga 

angkatan yang berbeda dengan jumlah yang proporsional. Sampel yang 

dibutuhkan untuk penelitian berasal dari setiap kelas di setiap angkatan. Hal ini 

mengakibatkan sulitnya menyesuaikan agenda perkuliahan mahasiswa yang 

sangat beragam.  

Penelitian ini diuji validitas dan reliabilitasnya menggunakan Teknik 

korelasi product moment correlation dari Pearson dengan program Statistical 

Package for Social Science for Windows versi 16.0. Uji validitas skala kecurangan 

akademik dilakukan dengan taraf signifikansi 5% (2-tailed) pada jumlah subjek 95 

orang yaitu 0,2017 yang terdiri dari 24 item pada masing-masing skala. 

 

1. Skala Kecurangan Akademik 

Uji validitas skala kecurangan akademik putaran pertama 

didapatkan 17 item valid dan tujuh item gugur dengan koefisien Alpha 

Cronbach sebesar 0,749. Pada uji validitas putaran kedua dengan 

menghilangkan item yang gugur, dari 17 item didapatkan 16 item valid dan 

satu item gugur dengan Alpha Cronbach 0,795. Pada uji validitas putaran 
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ketiga dengan menghilangkan item yang gugur, dari 16 item didapatkan 15 

item valid dan satu item gugur dengan Alpha Cronbach 0,802. Pada uji 

validitas putaran keempat dengan menghilangkan item yang gugur, dari 15 

item didapatkan 15 item valid dengan Alpha Cronbach 0,808. Dari putaran 

keempat telah didapatkan 15 item valid dan reliabel. Sebaran item valid 

atau gugur skala kecurangan akademik dapat dilihat di tabel 4.04. 

Tabel 4.04 Sebaran item valid atau gugur skala kecurangan akademik 

Jenis 
 

Nomor Item Item  

Favourable Unfavourable Valid 

Kecurangan dalam tugas 1,3,5*,7* 2,4,6,8 6 

Kecurangan dalam tes 9,11,13*,15* 10,12,14,16 6 

Plagiasi 17*,18*,19*, 20* 21,22,23*,24 3 

Jumlah Item Valid 4 11 15 

Keterangan:  
Tanda (*) : Item Gugur 

 

2. Skala Orientasi Tujuan Personal 

Uji validitas skala orientasi tujuan personal putaran pertama 

didapatkan 23 item valid dan satu item gugur dengan koefisien Alpha 

Cronbach sebesar 0,852. Pada uji validitas putaran kedua dengan 

menghilangkan item yang gugur, dari 23 item didapatkan 23 item valid 

dengan Alpha Cronbach 0,856. Dari putaran kedua telah didapatkan 23 

item valid dan reliabel. Sebaran item valid atau gugur orientasi tujuan 

personal dapat dilihat di tabel 4.05. 

Tabel 4.05 Sebaran item valid atau gugur skala orientasi tujuan personal 

Jenis/Tipe Nomor Item Item Valid 

Mastery-approach orientation 1,2,5,6,9,10 6 
Mastery-avoidance orientation 13,14,15,16,17,18 6 
Performance-approach orientation  3,4,7,8,11,12 6 
Performance-avoidance orientation 19,20,21,22,23*,24 5 

Jumlah Item Valid 23 23 

Keterangan:  
Tanda (*) : Item Gugur 


