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BAB 4 

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

4.01. Orientasi Kancah 

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang, yang merupakan tempat peneliti menimba ilmu. Universitas Katolik 

Soegijapranata merupakan sebuah Perguruan Tinggi Swasta Pertama di Jawa 

Tengah dengan akreditasi A. Universitas ini terletak di  Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 

Bendan Dhuwur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Selain itu, Unika 

Soegijapranata juga berada dibawah naungan Yayasan Sandjojo yang terafiliasi 

dengan Keuskupan Agung Semarang. 

Unika Soegijapranata merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di 

Indonesia dengan motto “Talenta Pro Patria et Humanitate“ yang berarti talenta 

terbaik dipersembahkan demi bangsa-negara serta kemanusiaan. Sampai saat ini 

Unika Soegijapranata mengelola Sembilan Fakultas diantaranya Fakultas Aritektur 

dan Desain, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Fakultas Tehnik, Fakultas Bahasa 

dan Seni, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas 

Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Lingkungan dan Teknologi, Fakultas Kedokteran, 

dan salah satunya Fakultas Psikologi. Selain itu terdapat tiga program lain yaitu, 

Pasca Sarjana, Program Internasional, dan Program Doktoral 

Fakultas Psikologi terletak di Gedung Antonius yang juga bergabung 

dengan Fakultas Hukum yang terletak di lantai dasar. Fakultas Psikologi sendiri 

hanya memiliki satu Program Studi (Progdi) yaitu Progdi Psikologi. Penelitian ini 

menggunakan subjek dari Fakultas Psikologi sebanyak 60 orang. Mayoritas 

mahasiswa di Progdi Psikologi adalah perempuan, dengan latar belakang yang 

beragam. Menurut data dari bagian Tata Usaha (TU) Fakultas Psikologi sampai  
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dengan tahun 2019 terdapat 1184 mahasiswa yang aktif. Mahasiswa aktif tersebut 

dari angkatan 2012 hingga angkatan 2019.  

4.02. Persiapan Pengumpulan Data Penelitian 

Beberapa persiapan dalam penelitian ini meliputi pemilihan subjek, 

perijinan, penyusunan alat ukur, dan uji coba alat ukur. Penjelasan mengenai 

persiapan penelitian yaitu sebagai berikut: 

4.02.01. Pemilihan Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian disebut sebagai subjek, subjek dipilih berdasarkan 

referensi yang telah peneliti baca. Berdasarkan beberapa referensi mahasiswa 

adalah orang yang dianggap mandiri dan dapat menentukan tujuan hidupnya. 

Mahasiswa dianggap dapat menilai kesejahteraan psikologisnya lewat beberapa 

pengalaman yang telah diterima selama menjadi mahasiswa. Oleh karena itu 

mahasiswa dianggap sebagai subjek yang tepat dalam penelitian itu, juga karena 

keberadaannya yang mudah ditemui. Selain itu alasan peneliti memilih subjek dari 

Progdi Psikologi karena peneliti merasa bahwa subjek setidaknya tahu sedikit 

banyak mengenai apa itu kepribadian dan juga kesejahteraan psikologis, yang 

telah dipelajari dalam perkuliahan.  

Berikut uraian demografi subjek sebagai berikut: 

Tabel 4.01. Data Jenis Kelamin Subjek 
Jenis kelamin Total Presentase 

Laki-laki 15 25% 
Perempuan 45 75% 

   

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa lebih dari setengah dari total 

subjek berjenis kelamin perempuan, yakni sebesar 75 %. 
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Tabel 4.02. Data Usia Subjek 
Usia Total Presentase 

18-20 35 58,33 % 
>21 25 41,67 % 

  

Subjek pada penelitian ini tersebar dalam rentang usia 18 – 20 tahun yaitu 

sebanyak 58,33 % sedangkan sebanyak 41,67 % subjek berusia diatas 21 tahun.  

4.02.02. Permohonan Izin Penelitian  

Proses perijinan dimulai dengan melakukan permohonan kepada Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dengan megajukan surat 

permohonan kebagian Tata Usaha (TU) Fakultas Psikologi secara tertulis. 

Permohonan penelitian ditanggapi dengan dikeluarkannya surat permohonan ijin 

penelitian dengan No. Surat 1851/B.7.3/FP/VI/2019 yang ditujukan pada Dekan 

Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata Semarang.Perizinan juga dilakukan 

peneliti dengan sistem perizinan personal yaitu menggunakan surat persetujuan 

(informed consent) yang terdapat di dalam skala masing-masing subjek. Jika 

subjek telah menandatangani informed consent tersebut berarti subjek telah 

bersedia mengisi dengan jujur, bertanggung jawab dan tanpa paksaan.  

4.02.03. Penyusunan Alat Ukur 

Penyusunan skala dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan dimensi 

Kepribadian Ekstraver dan PWB pada mahasiswa yang keduanya disusun oleh 

peneliti sendiri. Penyajian skala dilakukan dalam bentuk tertutup yaitu subjek 

penelitian diwajibkan memilih satu jawaban dari beberapa alternatif pilihan yang 

disediakan. Skala kepribadian ekstraver selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

A-1 dan skala PWB selengkapnya dapat dilihat pada lampiran A-2. Penyusunan 

dari masing-masing alat ukur dijelaskan sebagai berikut:
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1. Skala Kepribadian Ekstraver 

Skala Kepribadian Ekstraver disusun berdasarkan tiga aspek yaitu, activity, 

expressiveness, dan sociability yang terdiri dari 15 item pernyataan. Item-item 

tersebut terdiri dari item favorable (pernyataan yang mendukung) dan item 

unfavorable (pernyataan yang tidak mendukung). Terdapat sembilan item favorable 

dan enam item unfavorable, dan skala ini terdapat empat pilihan jawaban yaitu Sangat 

Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS) dan Sangat Tidak Sesuai (STS).  

Tabel 4.03. Sebaran nomor item Kepribadian Ekstraver 

Aspek 
Nomor item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Activity 1,2,3 4,5 5 

Expressiveness 6,7,8 9,10 5 

Sociability 11,12,13 14,15 5 

Total item 9 6 15 

 

2. Skala Psychological Well Being   

Skala PWB disusun berdasarkan enam aspek yaitu, penerimaan diri, 

hubungan yang positif dengan orang lain, pertumbuhan pribadi, tujuan hidup, 

penguasaan lingkungan dan kemandirian yang terdiri dari 36. Item-item tersebut terdiri 

dari dua bentuk pernyataan yaitu, favorable dan unfavorable. Terdapat 24 item 

favorable dan 12 item unfavorable. Skala ini memiliki empat pilihan jawaban yaitu 

Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS) dan Sangat Tidak Sesuai (STS).  
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Tabel 4.04 Sebaran nomor item PWB 

 

 

 

 

 

 

4.02.04. Uji Coba Alat Ukur  

 Uji coba dilaksanakan pada hari Rabu, 20 Maret 2019 di Unika Soegijapranata 

Semarang. Oleh karena metode penelitian yang digunakan adalah insidental 

sampling, maka peneliti memberikan kepada mahasiswa yang peneliti temui pada 

saat itu sedang di gedung Antonius yang merupakan gedung Fakultas Psikologi. 

Subjek yang digunakan dalam uji coba kali ini sebanyak 60 orang, yang masing-

masing orang mengisi dua skala yaitu skala kepribadian ekstraver dan skala PWB.  

1. Uji Validitas  

Teknik yang digunakan dalam uji validitas adalah teknik Korelasi Product 

Moment dari Karl Pearson dengan bantuan program SPSS 20.0 for windows. Hasil uji 

validitas dilihat dari output corrected item-total correlation. Untuk tingkat validitas 

dilakukan uji signifikansi dengan membandingkan r hitung dengan nilai r tabel. Untuk 

degree of freedom (df)= n-2 dalam hal ini “n” adalah jumlah sampel. Pada penelitian 

ini besarnya df yaitu 60-2 atau df= 58 dengan α= 0,05 didapat r tabel 0,214. Maka  jika 

r hitung (dapat dilihat pada kolom corrected item-total correlation ) lebih besar dari r 

tabel dan nilai r positif (r hitung > 0,214), maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. 

Aspek 
Nomor item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Penerimaan diri 1,2,3,4 25,26 6 
Hubungan yang positif 
dengan orang lain 

5,6,7,8 27,28 6 

Pertumbuhan pribadi 9,10,11,12 29,30 6 
Tujuan hidup 13,14,15,16 31,32 6 
Penguasaan lingkungan 17,18,19,20 33,34 6 

Kemandirian 21,22,23,24 35,36 6 

Total item 24 12 36 
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a. Skala Kepribadian Ekstraver 

Skala kepribadian ekstraver dilakukan dua kali putaran untuk mendapatkan 

semua item valid. Putaran I, jumlah item awal sebanyak 15 item dimana 11 item valid 

dan 4 item gugur. Putaran II, jumlah item awal sebanyak 11 item dan seluruhnya valid. 

Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C-1. 

Tabel 4.05. Rincian Item Valid dan Gugur Skala Kepribadian Ekstraver 

Aspek 
Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Activity 1,2,3* 4,5* 3 

Expressiveness 6*,7,8 9,10* 3 

Sociability 11,12,13 14,15 5 

Total Butir 7 4 11 

Keterangan: * item gugur 

 

Berdasarkan tabel di atas nilai koefisien yang didapatkan adalah 0,380 – 

0,585. Adanya item-item yang gugur, maka dilakukan penyusunan skala kepribadian 

ekstraver ulang. Berkaitan dengan penyusunan ulang ini maka terjadi perubahan 

nomor item. Sebaran nomor item baru dari skala ekstraver adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.06. Sebaran Nomor Item Baru Skala Kepribadian Ekstraver 

Aspek 
Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Activity 1,2 4(3) 3 

Expressiveness 7(4),8(5) 9,(6) 3 

Sociability 11(7),12(8),13(9) 14(10),15(11) 5 

Total Butir 7 4 11 

Keterangan : (….) nomor item baru 
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b. Skala Psychological Well Being   

Skala PWB dilakukan dua kali putaran untuk mendapatkan semua item valid. 

Putaran I, jumlah item awal sebanyak 36 item dimana 17 item valid dan 19 item gugur. 

Putaran II, jumlah item awal sebanyak 17 item dan seluruhnya valid. Hasil perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C-2. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.07. Validitas Skala PWB 
 

 

 

 

 

 

Keterangan: * item gugur 

Berdasarkan hasil perhitungan didapati hasil koefisien pada item valid sebesar 

0,215 – 0,624. Adanya item-item yang gugur, maka dilakukan penyusunan skala PWB 

ulang. Berkaitan dengan penyusunan ulang ini maka terjadi perubahan nomor item. 

Sebaran nomor item baru dari skala PWB adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Aspek 
Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Penerimaan diri 1,2,3*,4* 25*,26 3 

Hubungan yang positif 
dengan orang lain 

5*,6*,7,8 27,28 4 

Pertumbuhan pribadi 9*,10*,11*,12* 29*,30 1 

Tujuan hidup 13,14,15*,16* 31,32 4 

Penguasaan 
lingkungan 

17*,18*,19,20 33,34 4 

Kemandirian 21*,22*,23*,24 35*,36* 1 

Total item 9 8 17 
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Tabel 4.08. Sebaran Nomor Item Baru Skala PWB 
 

 

 

 

 

 

Keterangan: (….) nomor item baru 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan menggunakan teknik Alpha Cronbach dengan bantuan 

program SPSS 20.00 for windows. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa koefisien 

Alpha skala Kepribadian Ekstraver adalah 0,806, sedangkan untuk skala PWB adalah 

0,806. Apabila dibandingkan dengan r-tabel maka hal ini menunjukkan bahwa kedua 

variabel memiliki reliabilitas yang tinggi. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran C-1 & C-2. 

4.02.05. Pengumpulan Data Penelitian 

 Pengumpulan data dilakukan dengan metode penyebaran skala. 

Pengumpulan data penelitian dilakukan pada hari Selasa, 14 Mei 2019 pukul 13.00 

WIB di sekitar Gedung Antonius Unika Soegijapranata Semarang. Subjek dalam 

penelitian ini berjumlah enam puluh mahasiswa yang merupakan mahasiswa Fakultas 

Psikologi Unika Soegijapranata Semarang.  

Pada awalnya peneliti melakukan pendekatan personal kepada beberapa 

calon subjek. Setelah mendapat persetujuan secara lisan, peneliti memberikan 

Aspek 
Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Penerimaan diri 1,2 26(10) 3 

Hubungan yang positif 
dengan orang lain 

7(3),8(4) 27(11),28(12) 4 

Pertumbuhan pribadi - 30(13) 1 

Tujuan hidup 13(5),14(6) 31(14),32(15) 4 

Penguasaan 
lingkungan 

19(7),20(8) 33(16),34(17) 4 

Kemandirian 24(9) - 1 

Total item 9 8 17 
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informed consent beserta skalanya. Subjek kemudian diminta untuk mengisi informed 

consent terlebih dahulu, baru setelah itu mengisikan skala yang ada menggunakan 

bolpoint yang telah disediakan. Setelah semua skala terisi, selanjutnya peneliti 

mengumpulkan dan melakukan tabulasi data dengan bantuan Ms. Excel, dan 

dilanjutkan dengan perhitungan data dengan bantuan SPSS 20 for windows. 

 


