
 

 

 

BAB 4 
 

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 
 

4.01. Orientasi Kancah 
 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Katolik Soegijapranata yang 

berlokasi di JL. Pawiyatan Luhur IV No. 1, Bendan Duwur, Tinjomoyo, 

Banyumanik, Semarang. 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang merupakan salah satu 

Perguruan Tinggi Swasta yang berdiri sejak tahun 1982 tepatnya tanggal 5 

Agustus dan memiliki motto Talenta Pro Patria et Humanitate yang berarti talenta 

untuk tanah air dan kemanusiaan. Universitas Katolik Soegijapranata dinaungi 

oleh Yayasan Sandjojo yang terhubung dengan Keuskupan Agung Semarang 

berdasarkan dengan Surat Keputusan Mendikbud RI pada tanggal 24 September 

1983 dengan Nomor Surat 0.400/0/1983. 

Universitas Katolik Soegijapranata memiliki beberapa fakultas yaitu 

Fakultas Arsitektur & Desain, Fakultas Hukum & Komunikasi, Fakultas Teknik, 

Fakultas Bahasa & Seni, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Fakultas 

Teknologi Pertanian, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu dan Teknologi 

Lingkungan, dan Fakultas Kedokteran. 

Peneliti menggunakan dua Fakultas yang ada di Universitas Katolik 

Soegijapranata yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Psikologi. 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari angkatan 2015 hingga 2018 jumlah 

totalnya adalah 2.259 orang, sedangkan mahasiswa Fakultas Psikologi angkatan 

2015 hingga 2018 berjumlah 894 mahasiswa. 
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Subjek yang ditetapkan oleh peneliti berkarakteristik remaja akhir usia 

tujuh belas tahun sampai 22 tahun yang menggunakan handphone. Dalam 

penelitian ini, subjek yang diteliti berjumlah 170 mahasiswa yang terbagi menjadi 

subjek uji coba alat ukur sebanyak 50 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

dan 50 mahasiswa Fakultas Psikologi. Kemudian, ada pula subjek yang 

digunakan untuk penelitian sebanyak 35 mahasiswa mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis dan 35 mahasiswa Fakultas Psikologi. Peneliti memilih 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Psikologi dikarenakan peneliti melihat 

bahwa mayoritas mahasiswa dari kedua fakultas ini dominan menggunakan 

handphone ketika beraktivitas, misalnya saat sedang rapat, saat berkumpul 

dengan teman lain, dan saat berjalan di tempat umum para mahasiswa ini 

cenderung memainkan handphone-nya. 

 
 

4.02. Persiapan Pengumpulan Data Penelitian 
 

4.02.01 Subjek 
 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti menentukan subjek penelitian 

terlebih dahulu. Subjek yang digunakan adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis dan Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata. 

1.02.02. Perijinan penelitian 

 
Peneliti mengurus surat ijin penelitian sebelum melaksanakan 

pengambilan data di lapangan dengan mengajukan permintaan surat pengantar 

ijin penelitian kepada Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata. 

Fakultas Psikologi mengeluarkan surat ijin penelitian dengan nomor surat 

1743/B.7.3/FP/V/2019 pada tanggal 21 Mei 2019. Peneliti memberikan surat ijin 

penelitian ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis ke ruang dekanat pada tanggal 22 
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Mei 2019 dan mendapatkan surat balasan ijin penelitian pada tanggal 28 Mei 

2019 dengan nomor surat 00874/B.3.3/FEB/V/2019. Setelah itu, peneliti 

melakukan penelitian. 

1.02.03. Penyusunan alat ukur 

 
Alat ukur dalam penelitian ini adalah skala komunikasi interpersonal dan 

skala konsep diri: 

1. Skala Komunikasi Interpersonal 
 

Skala yang dipakai untuk mengukur komunikasi interpersonal pada 

remaja akhir dalam penelitian ini adalah skala komunikasi interpersonal. 

Skala ini disusun berdasarkan aspek-aspek komunikasi interpersonal 

yaitu aspek tatap muka, adanya hubungan dua arah, dan adanya niat, 

kehendak, dan intensi dari kedua belah pihak. Skala terdiri dari lima belas 

item favorable dan lima belas item unfavorable. Pilihan jawaban dalam 

skala ini terdiri dari 4 alternatif yaitu sangat tidak setuju (STS), tidak setuju 

(TS), setuju (S), dan sangat setuju (SS). Skala komunikasi interpersonal 

selengkapnya dapat dilhat pada lampiran A-1. 

Tabel 4.01. Sebaran Item Skala Komunikasi Interpersonal 

 
No. Aspek Favorable Unfavorable 

1 Tatap muka 1, 7, 13, 19, 25 2, 8, 14, 20, 26 

2 Adanya hubungan dua arah 3, 9, 15, 21, 27 4, 10, 16, 22, 28 

3 Adanya niat, kehendak, dan intensi dari 
  kedua belah pihak  

5, 11, 17 ,23 ,29 6, 12, 18, 24, 30 

 

 
2. Skala Konsep Diri 

 
Skala yang dipakai untuk mengukur konsep diri pada remaja akhir dalam 

penelitian ini adalah skala konsep diri. Skala ini disusun berdasarkan 

aspek-aspek konsep diri yaitu pola pandang diri subjektif, bentuk dan 

bayangan tubuh, dan perbandingan ideal. Skala terdiri dari lima belas 
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item favorable dan lima belas item unfavorable. Pilihan jawaban dalam 

skala ini terdiri dari 4 alternatif yaitu sangat tidak setuju (STS), tidak setuju 

(TS), setuju (S), dan sangat setuju (SS). Skala penelitian selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran A-2. 

Tabel 4.02. Sebaran Item Skala Konsep Diri 

 
No. Aspek Favorable Unfavorable 

1 Pola pandang diri subjektif 1, 7, 13, 19, 25 2, 8, 14, 20, 26 
2 Bentuk dan bayangan tubuh 3, 9, 15, 21, 27 4, 10, 16, 22, 28 

3 Perbandingan ideal 5, 11, 17, 23, 29 6, 12, 18, 24, 30 

 
 

4.03. Uji Coba Alat Ukur 
 

4.03.01. Lokasi dan waktu pelaksanaan 
 

Peneliti melakukan penyebaran skala di dua fakultas yaitu Fakultas 

Psikologi pada hari rabu tanggal 22 Mei 2019 dengan memberikan 50 skala uji 

coba kepada para mahasiswa dari fakultas psikologi dan penyebaran skala 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 dengan 

membagikan 50 skala kepada mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis yang 

berusia kisaran 17 hingga 22 tahun dan memiliki handphone pribadi. Sebagian 

besar mahasiswa mengisi skala dengan ditunggu oleh peneliti dan sebagian kecil 

membawa skala untuk diisi di rumah. Seluruh skala terkumpul di tangan peneliti 

pada tanggal 30 Mei 2019. 

Dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan metode try out terpakai 

dengan pertimbangan ketersediaan subjek yang memadai. Setelah data 

penelitian terkumpul, peneliti langsung mengolah data penelitian secara statistik 

dengan bantuan program Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 16.0 for 

Windows. 
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4.03.02. Uji validitas dan reliabilitas 
 

Hasil data yang diperoleh dari pengisian skala diuji validitas dan 

reliabilitasnya guna mengetahui apakah skala yang disebar valid dan reliabel. 

Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan dengan bantuan program SPSS 

versi 16.0 for windows. Validitas diuji dengan menggunakan teknik korelasi 

product moment, sedangkan reliabilitas diukur dengan teknik Alpha Cronbach. 

1. Validitas dan reliabilitas Skala Komunikasi Interpersonal 
 

Hasil uji validitas skala komunikasi interpersonal dilihat dari output corrected 

item-total correlation yang digunakan pada 100 subjek sehingga nilai r tabel 

adalah 0,165. Pada penelitian ini, item akan dianggap valid apabila r tabel > 

0,165. 

Dari 30 item didapatkan 27 item valid dan 3 item gugur dengan koefisien 

alpha cronbach sebesar 0,879. Peneliti melakukan uji validitas putaran kedua 

dengan menghilangkan item yang gugur, dari 27 item didapatkan 26 item valid 

dan 1 item gugur dengan koefisien alpha cronbach sebesar 0,894. Peneliti 

melakukan uji validitas putaran ketiga dengan menghilangkan item yang gugur 

dari 26 item. Dari putaran ketiga, didapatkan 26 item yang valid dengan koefisien 

alpha cronbach 0,897. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran C-1. 

Tabel 4.03. Sebaran Item Valid atau Gugur Skala Komunikasi Interpersonal 

 
No. Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 
1 Tatap muka 1, 7, 13, 19, 25 2, 8, 14* ,20 ,26 10 

2 Adanya hubungan dua arah 3, 9, 15, 21, 27 4, 10, 16, 22, 28 10 

3 Adanya niat, kehendak, dan 
intensi dari kedua belah pihak 

5, 11*, 17, 23, 
29* 

6*, 12, 18, 24, 30 10 

Keterangan: 
 

Tanda (*) : item gugur 
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Terdapat item-item yang gugur, sehingga peneliti melakukan penyusunan 

ulang skala komunikasi interpersonal dengan mengganti nomor item seperti yang 

tercantum pada tabel. Skala penelitian selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

D-2. 

Tabel 4.04. Sebaran Nomor Item Baru Skala Komunikasi Interpersonal 

 
No. Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 

1 Tatap muka 1, 7 (6), 13 (11), 19 (16), 
25 (22) 

2, 8 (7), 20 (17), 26 (23) 9 

2 Adanya 3, 9 (8), 15 (12), 21 (18), 4, 10 (9), 16 (13), 22 10 

 hubungan dua 27 (24) 
arah 

(19), 28 (25)  

3 Adanya niat, 5, 17 (14), 23 (20) 12 (10), 18 (15), 24 (21), 7 
 kehendak, dan 30 (26)  

 intensi dari   

 kedua belah 
pihak 

  

Keterangan: 
 

(…) nomor item baru 
 

2. Validitas dan reliabilitas skala konsep diri 
 

Hasil uji validitas skala konsep diri dengan taraf signifikansi dengan  

subjek 100 yaitu 0,165 yang terdiri dari 30 item didapatkan 25 item valid dan 5 

item gugur dengan koefisien alpha cronbach sebesar 0,786. Peneliti melakukan 

uji validitas putaran kedua dengan menghilangkan item yang gugur, dari 25 item 

didapatkan 23 item valid dan 2 item gugur dengan koefisien alpha cronbach 

sebesar 0,807. Peneliti melakukan uji validitas putaran ketiga dengan 

menghilangkan item yang gugur dari 23 item didapatkan 22 item valid dan 1 item 

gugur dengan koefisien alpha cronbach 0,810. Peneliti melakukan uji validitas 

putaran keempat dengan menghilangkan item yang gugur dari 22 item 

didapatkan 21 item valid dan 1 item gugur dengan koefisien alpha cronbach 

0,813. Peneliti melakukan uji validitas kelima dengan menghilangkan item yang 

gugur dari 21 item. Dari putaran keempat didapatkan 21 item valid dengan 
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koefisien alpha cronbach 0,816. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran C-2. 

Tabel 4.05. Sebaran Item Skala Konsep Diri 

 
No. Aspek Favorable Unfavorable 
1 Pola pandang diri subjektif 1, 7*, 13* ,19, 25 2, 8*, 14*, 20*, 26* 

2 Bentuk dan bayangan tubuh 3, 9, 15, 21, 27 4, 10, 16, 22, 28 

3 Perbandingan ideal 5, 11, 17*, 23, 29* 6, 12, 18, 24, 30* 

Keterangan: 

Tanda (*) : item gugur 

Terdapat item-item yang gugur, sehingga peneliti melakukan penyusunan 

ulang skala konsep diri dengan mengganti nomor item seperti yang tercantum 

pada tabel. Skala penelitian selengkapnya dapat dilihat pada lampiran D-2. 

Tabel 4.06. Sebaran Nomor Item Baru Skala Konsep Diri 

 
No. Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 

1 Pola pandang 1, 19 (14), 25 (19) 2 4 
 diri subjektif    

2 Bentuk dan 3, 9 (7), 15 (11), 21 (15), 4, 10 (8), 16 (12), 22 10 
 bayangan tubuh 27 (20) (16), 28 (21)  

3 Perbandingan 5, 11 (9), 23 (17) 6, 12 (10), 18 (13), 24 7 
 ideal  (18)  

Keterangan: 

 

(…) nomor item baru 

 
 

4.04. Pengumpulan Data Penelitian 

 
Skala penelitian disebarkan saat para mahasiswa fakultas psikologi di 

gedung Antonius dan di parkiran Antonius tanggal 27-29 Mei 2019. Selain itu, 

skala disebarkan pula bagi mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis sedang 

berada di gedung Justinus pada tanggal 10-11 JunI 2019. Peneliti memberikan 

skala kepada siapa saja yang ditemui sesuai dengan karakteristik subjek 

penelitian. Dari seluruh waktu pelaksaan penelitian yang digunakan peneliti untuk 

menyebarkan skala, ada 70 eksemplar yang disebarkan dan dikembalikan ke 
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peneliti. Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti juga ditemani dan dibantu 

oleh beberapa teman untuk membagikan skala, menjelaskan cara pengisian 

identitas dan pengisian skala, menjelaskan maksud dari penyebaran skala, serta 

memberikan souvenir kepada para mahasiswa yang lewat di sekitar gedung 

Justinus dan gedung Antonius. 

Seluruh data penelitian yang terkumpul diskor dan dianalisis 

menggunakan program SPSS 16.00 for windows. 

Tabel 4.07. Pelaksanaan Penelitian 

 
No. Waktu Pelaksanaan Lokasi Pelaksanaan 
1 27-29 Mei 2019 Gedung dan Parkiran Antonius sebanyak 35 skala 

2 10-11 Juni 2019 Gedung Justinus sebanyak 35 skala 


