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BAB 4 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

4.1 Orientasi Kancah Penelitian 

Tahap awal yang harus dilakukan sebelum melakukan sebuah penelitian 

adalah menentukan subjek dan menetapkan tempat atau kancah penelitian. 

Penelitian dilaksanakan di lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 

Katolik Soegijapranata. Kriteria subjek penelitian yang ditetapkan peneliti adalah 

mahasiswa aktif semester empat angkatan 2017 pada program studi Teknologi 

Pangan. Jumlah subjek penelitian secara keseluruhan sebanyak 136 orang dan 

dipilih dengan menggunakan metode incidental sampling, sehingga peneliti 

melaksanakan penelitian pada subjek yang ditemui secara langsung dan sesuai 

dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

Universitas Katolik Soegijapranata terletak di Jalan Pawiyatan Luhur IV/1, 

Bendan Duwur, Semarang, Jawa Tengah. Universitas ini memiliki delapan 

fakultas, salah satunya adalah Fakultas Teknologi Pertanian. Fakultas Teknologi 

Pertanian memiliki dua program studi jenjang S-1, salah satunya adalah Program 

Studi Teknologi Pangan. Program studi ini didirikan pada tahun 1995 dan sejak 

tahun 2003 hingga sekarang mendapat status terakreditasi A dari Badan 

Akreditasi Nasional (BAN). Adapun fasilitas yang dimiliki program studi Teknologi 

Pangan untuk mendukung proses belajar mengajar adalah : 

1. Laboratorium Ilmu Pangan 

2. Laboratorium Rekayasa Pengolahan Pangan 

3. Laboratorium Mutu dan Keamanan Pangan 

4. Laboratorium Mikrobiologi Pangan dan Bioteknologi 
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5. Laboratorium Sensori 

6. Laboratorium Analisis Molekuler 

7. Laboratorium Bakery. 

Program Studi Teknologi Pangan memiliki visi yaitu menjadi akademik 

yang kritis, manusiawi, serta pelopor dalam memecahkan permasalahan pangan 

yang dihadapi secara aktual oleh masyarakat sehingga fakultas ini cukup banyak 

peminatnya. Hal tersebut menjadikan program studi ini memiliki jumlah 

mahasiswa yang cukup banyak di setiap angkatan, salah satunya yaitu angkatan 

2017 dengan jumlah mahasiswa sebanyak 136 orang. Kekhasan lainnya adalah 

memiliki jumlah laboratorium yang cukup banyak yaitu sebanyak delapan 

laboratorium untuk mendukung pembelajaran. Meski demikian, laboratorium 

yang ada seringkali tidak dapat menampung keseluruhan mahasiswa dalam satu 

waktu, oleh karena itu pada saat proses praktikum mahasiswa dibagi menjadi 

beberapa kelompok dan masuk secara bergantian sehingga proses praktikum 

berlangsung hingga malam hari. Selain laboratorium yang ada di Gedung 

Albertus, kegiatan pembelajaran mahasiswa berlangsung dengan menggunakan 

beberapa ruang kelas yang berada di lantai satu Gedung Justinus.  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan antara 

stres akademik dengan subjective well-being pada mahasiswa khususnya di 

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

Berikut beberapa pertimbangan dari kancah penelitian ini yaitu : 

1. Hasil survey google form yang disebarkan peneliti sebanyak dua kali pada 

mahasiswa angkatan 2017, di mana survey pertama dilaksanakan pada 

tanggal 14-15 Desember 2018 dan diisi oleh mahasiswa yang berasal dari 

berbagai fakultas, dan yang kedua dilaksanakan pada tanggal 20-21 Mei 
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2019 pada mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian program studi Teknologi 

Pangan ditemukan adanya permasalahan terkait subjective well-being pada 

mahasiswa. 

2. Penelitian mengenai “Hubungan antara Stres Akademik dengan Subjective 

Well-Being pada Mahasiswa” belum pernah dilakukan di Fakultas Teknologi 

Pertanian program studi Teknologi Pangan khususnya pada mahasiswa aktif 

angkatan 2017. 

3. Mendapatkan izin dari Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang untuk melakukan penelitian pada 

mahasiswa di lingkungan fakultas. 

4.2 Persiapan Pengumpulan Data Penelitian 

Persiapan penelitian diawali dengan penyusunan alat ukur dan 

mempersiapkan surat ijin penelitian.  

4.2.1 Penyusunan Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan dua macam alat ukur, yaitu skala subjective 

well-being pada mahasiswa dan skala stres akademik. Skala ini disusun 

berdasarkan aspek dan gejala yang dikemukakan dalam teori. Penyusunan skala 

penelitian diawali dengan membuat definisi operasional variabel dan menentukan 

aspek dan gejala yang sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap penyusunan 

masing-masing alat ukur yaitu sebagai berikut : 

1. Skala Subjective Well-Being pada Mahasiswa 

Skala ini terdiri dari dua aspek, yaitu aspek kognitif dan aspek afektif. Jumlah 

item keseluruhan dalam skala ini yaitu sebanyak 20 item. Item-item tersebut 

terbagi dalam dua jenis pernyataan, yaitu sebanyak 10 item pernyataan favorable 
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dan 10 item pernyataan unfavorable. Berikut sebaran item dari skala subjective 

well-being dijelaskan pada tabel 4.1 (lihat lampiran A-1). 

Tabel 4.1 Sebaran Item Skala Subjective Well-Being pada Mahasiswa 

Aspek Favorable Unfavorable Jumlah Item 

Kognitif 1,5,9,13,17 4,8,12,16,20 10 
Afektif 3,7,11,15,19 2,6,10,14,18 10 

Total 10 10 20 

 
2. Skala Stres Akademik 

Skala ini terdiri dari empat gejala stres, yaitu gejala fisik, gejala kognitif, 

gejala emosional, dan gejala perilaku. Jumlah item keseluruhan dalam skala ini 

yaitu sebanyak 32 item. Item-item tersebut disesuaikan berdasarkan kondisi stres 

yang dirasakan dalam kegiatan akademik, yaitu berkaitan dengan pertemuan, 

mengerjakan tugas, pemahaman materi, dan belajar menghadapi ujian. Berikut 

sebaran item dari skala stres akademik dijelaskan pada tabel 4.2 (lihat lampiran 

A-2) 

Tabel 4.2 Sebaran Item Skala Stres Akademik 

Gejala 
Stres 

Pertemuan Tugas Materi Belajar Jumlah Item 

Fisik 1,17 2,18 3,19 4,20 8 
Kognitif 9,25 10,26 11,27 12,28 8 
Emosional 5,21 6,22 7,23 8,24 8 
Perilaku 13,29 14,30 15,31 16,32 8 

Total 8 8 8 8 32 

 
4.2.2 Perizinan Penelitian 

Sebelum penelitian dimulai, peneliti terlebih dahulu mengajukan surat 

permohonan izin kepada Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang untuk melaksanakan penelitian di lingkungan Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Surat permohonan izin 

penelitian dijadikan sebagai pengantar penelitian yang ditujukan kepada Dekan 

Fakultas Teknologi Pertanian dengan nomor surat 1894/B.7.3/FP/VII/2019 
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tertanggal 2 Juli 2019. Setelah itu, surat pemohonan izin yang telah dikeluarkan 

oleh Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata disampaikan kepada 

Dekan Fakultas Teknologi Pertanian dan diberikan izin untuk melaksanakan 

penelitian di lingkungan Fakultas dan telah mendapat surat balasan dari Dekan 

Fakultas Teknologi Pertanian dengan nomor surat 01002/B.7.3/FTP/08/2019 

tertanggal 8 Juli 2019. 

4.3 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama satu hari yaitu pada tanggal 8 Juli 

2019 dari pukul 08.30 sampai 11.30 WIB bertepatan dengan pelaksanaan Ujian 

Akhir Semester (UAS) Genap. Pembagian skala dilakukan di dua tempat yang 

berbeda, yaitu saat mahasiswa berada di luar kelas tepatnya di Gedung Justinus 

lantai satu dan taman sekitar Gedung Albertus tepatnya sebelum dan sesudah 

melaksanakan ujian. Pembagian skala ini sesuai dengan metode yang digunakan 

peneliti yaitu incidental sampling dengan kriteria subjek yaitu mahasiswa aktif 

semester empat angkatan 2017 dari Program Studi Teknologi Pangan 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Selama proses pengambilan data, 

subjek yang ditemui sebanyak 60 orang. Dalam pelaksanaanya, data yang 

diperoleh hanya sebanyak 55 subjek dikarenakan terdapat lima skala tidak 

kembali sehingga tidak bisa dijadikan sebagai data penelitian. 

Penelitian ini menggunakan sistem try out terpakai yaitu dengan 

melakukan uji coba sekaligus proses pengambilan data. Hasil try out yang ada 

sekaligus digunakan sebagai data penelitian untuk selanjutnya dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas, uji asumsi serta uji hipotesis atau analisis data 

penelitian. Adapun pertimbangan peneliti menggunakan try out ini adalah 

berkaitan dengan jumlah subjek dan waktu pelaksanaan penelitian, di mana  
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pada hari itu juga merupakan hari terakhir mahasiswa melaksanakan ujian 

dengan jumlah responden yang cukup banyak sehingga skala yang ada bisa 

tersebar dengan baik. Secara keseluruhan, penelitian ini dapat berjalan dengan 

baik dan kendala yang dialami oleh peneliti dapat teratasi dengan adanya 

bantuan dari seorang teman peneliti. 

4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Setelah dilakukan penghitungan skor masing-masing item, peneliti 

melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan program Statistical 

Package for Social Science (SPSS) for Windows versi 16.0 terhadap dua alat 

ukur, yaitu skala subjective well-being dan skala stres akademik. Uji validitas 

yang digunakan oleh peneliti adalah teknik korelasi Pearson Product Moment, di 

mana r tabel dalam penelitian ini sebesar 0,2241 dan dikoreksi menggunakan 

teknik Part Whole. Sedangkan uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel reliability 

statistic-Cronbach’s Alpha. Item dapat dikatakan valid apabila r hitung > r tabel, 

sedangkan item yang reliabel memiliki koefisien validitas > 0,7. Adapun hasil uji 

validitas dan reliabilitas dua alat akur sebagai berikut : 

4.4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Subjective Well-Being pada 

Mahasiswa 

Skala ini memiliki 20 item. Uji validitas dilakukan sebanyak dua kali 

putaran dengan taraf signifikansi 5% sebanyak 55 responden yaitu sebesar 

0,2241. Pada putaran pertama, diperoleh empat item yang gugur dan 16 item 

yang valid dengan koefisien reliabilitas sebesar 0,764 sehingga peneliti perlu 

melakukan putaran kedua. Sedangkan pada putaran kedua, tidak diperoleh item 

yang gugur sehingga jumlah item yang valid tetap dengan koefisien reliabilitas 

sebesar 0,791. Nilai koefisien validitas bergerak antara 0,240 sampai 0,527. 
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Nilai koefisien reliabilitas yang diperoleh sebesar 0,791 menunjukkan 

bahwa item pada skala ini dikatakan cukup reliabel sehingga dapat digunakan 

pada penelitian ini (lihat lampiran C-1). Sebaran item yang gugur dan valid 

dijelaskan pada tabel 4.3  

Tabel 4.3 Sebaran Item Gugur dan Valid Skala Subjective Well Being pada 

 Mahasiswa 

Aspek Favorable Unfavorable Jumlah Item Valid 

Kognitif 1,5*,9,13,17 4,8,12,16*,20 8 
Afektif 3,7,11,15,19* 2*,6,10,14,18 8 

Total 8 8 16 

Keterangan : Item yang gugur diberi tanda (*) 

4.4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Stres Akademik 

Skala stres akademik memiliki 32 item. Uji validitas pada skala ini 

dilakukan sebanyak dua kali putaran. Pada putaran pertama, diperoleh empat 

item yang gugur dan 28 item yang valid dengan koefisien reliabilitas sebesar 

0,856 sehingga peneliti perlu melakukan putaran kedua. Pada putaran kedua, 

tidak diperoleh item yang gugur sehingga jumlah item yang valid tetap dengan 

koefisien reliabilitas sebesar 0,864. Nilai koefisien validitas bergerak antara 0,232 

sampai 0,599. 

Nilai koefisien reliabilitas yang diperoleh sebesar 0,864 menunjukkan 

bahwa item yang ada memiliki reliabilitas kuat sehingga dapat digunakan pada 

penelitian ini (lihat lampiran C-2). Sebaran item yang gugur dan valid dijelaskan 

pada tabel 4.4 

Tabel 4.4 Sebaran Item Gugur dan Valid Skala Stres Akademik 

Gejala 
Stres 

Pertemuan Tugas Materi Belajar 
Jumlah Item 

Valid 

Fisik 1,17 2,18 3,19 4,20 8 
Kognitif 9,25 10,26 11*,27 12*,28 6 
Emosional 5*,21 6,22 7,23 8,24 7 
Perilaku 13,29* 14,30 15,31 16,32 7 

Total 6 8 7 7 28 

Keterangan : Item yang gugur diberi tanda (*) 
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