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BAB 4 

PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

4.1 Persiapan Pengumpulan Data 

4.1.1. Orientasi Kancah Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian di salah satu Sekolah Menengah Atas 

(SMA) Kota Semarang. Lokasi penelitian ini berada di Jalan Pamularsih No. 

116 Semarang. Lokasi penelitian sudah berdiri sejak 20 Mei 1967. Sejarah 

singkat lokasi penelitian berkaitan dengan peristiwa G30 S/PKI. Awalnya 

sekolah ini adalah sekolah cina yang masuk perkumpulan Yu Yung Kong 

Hue. Pasca kerusuhan peristiwan G 30 S/PKI, pemerintah mengambil alih 

semua sekolah cina termasuk lokasi penelitian ini yang mana dulu bernama 

Sekolah Semarang yang berada dibawah naungan Yayasan Sekolah 

Semarang. Pada tanggal 30 April 1967 Yayasan Sekolah Menengah 

membubarkan diri, kemudian pada tanggal 20 Mei 1967 para kepala sekolah 

mengganti nama Sekolah Semarang dengan “Kesatrian” dimana para kepala 

sekolah berharap bahwa sekolah ini akan menghasilkan satria-satria yang 

hebat.  

Lokasi penelitian memiliki visi yaitu “utama dalam iman dan prestasi, 

berlandaskan kedisplinan dan kekeluargaan“ Dalam mencapai visinya, lokasi 

penelitian memiliki misi yaitu menyiapkan muda beriman, berdisiplin tinggi, 

berakhlaqul Karimah, serta berwawasan luas sehingga siap menyongsong 

masa depan, membantu siswa dan siswi untuk mengenali potensi diri 

sehingga dapat dikembangkan dengan optimal, mengembangkan sistem 

pembelajaran yang efektif dan antisipasi terhadap perkembangan Ilmu 
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Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), menumbuhkan semangat 

kebersamaan dan kekeluargaan di masyarakat dan sekolah. Lokasi 

penelitian ini merupakan sekolah nasional yang tidak membedakan golongan 

agama, budaya, suku. Selain itu, sekolah yang menjadi lokasi penelitian ini 

telah memiliki akreditasi A.  

Pertimbangan peneliti memilih lokasi penelitian ini yaitu: 

a. Di lokasi penelitian ini belum pernah ada yang meneliti 

“Perbedaan Otonomi Emosi Remaja Ditinjau dari Status Kerja Ibu 

dan Jenis Kelamin” 

b. Usia siswa pada lokasi penelitian sesuai dengan populasi yang 

digunakan pada penelitian ini 

c. Lokasi penelitian telah memberikan izin pada peneliti untuk 

melakukan penelitian  

d. Lokasi penelitian strategis, mudah dijangkau dan peneliti sudah 

mengenali lokasi sehingga dapat mempermudah peneliti dalam 

mengambil data 

4.1.2. Persiapan Pengumpulan Data 

Persiapan pengumpulan data dilakukan dengan mengadaptasi atau 

menerjemahkan alat ukur yang sesuai dengan aspek dan teori yang 

digunakan pada tinjauan pustaka, kemudian dilakukan try out (uji coba) alat 

ukur untuk mengetahui validitas dan reliabilitasnya. Setelah peneliti 

melakukan uji coba, peneliti mulai melakukan pengambilan data. 

1. Penyusunan Skala Penelitian 

Peneliti hanya menggunakan satu skala untuk mengungkap variabel 

otonomi emosi remaja yaitu Emotional Autonomy Scale (EAS). Variabel 
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status kerja ibu dan jenis kelamin diungkap melalui identitas diri yang 

akan diisi oleh subyek. Penyajian skala EAS dengan bentuk tertutup 

dimana subyek penelitian diminta untuk memilih satu dari empat pilihan 

jawaban yang telah disediakan. Bentuk penyajian skala EAS dapat 

dilihat pada lampiran.  

a)  Skala Otonomi Emosi Remaja (EAS) 

Skala otonomi emosi remaja yang digunakan merupakan 

terjemahan dari Emotional Autonomy Scale (EAS) yang 

dikembangkan oleh Steinberg dan Silverberg (1986) yang terdapat 

pada jurnal Garber & Garber tahun 2001. Kemudian skala EAS 

diterjemahkan dan disesuaikan dengan budaya di Indonesia. EAS 

terdiri dari empat aspek yaitu de-idealized, perceives their parents 

as person, non-dependency, indiviuation (Steinberg, 1989). Skala 

EAS terdiri 20 butir aitem atau pernyataan, selengkapnya dapat 

dilihat dilampiran. Berikut adalah tabel sebaran aitem skala otonom 

emosi remaja (EAS): 

Tabel 4.1 Sebaran Aitem Skala Otonomi Emosi Remaja (EAS) 

No. Aspek 
Aitem 

Total 
Favorable Unfavorable 

1. De-idealized - 1,4,11,15,18 5 

2. 
Perceives Their Parents 

as Person 
3,8,10,16 12,20 6 

3. Non-dependency 5 2,6,13 4 

4. Individuation 7,14,17,19 9 5 

Total 9 11 20 
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b) Status Kerja Ibu dan Jenis Kelamin 

Variabel status kerja ibu dan jenis kelamin diungkap melalui 

identitas diri yang akan diisi oleh subyek. Identitas diri berupa 

pernyataan terbuka berupa nama, usia, jenis kelamin. Selanjutnya, 

terdapat pertanyaan tertutup dimana subyek diminta untuk memilih 

satu dari pilihan yang telah tersedia seperti apakah tinggal bersama 

kedua orang tua, apakah subyek memiliki seseorang yang 

menggantikan peran ibu saat bekerja, kemudian apakah ibu bekerja 

sebagai PNS, non-PNS, tidak bekerja. Penyajian identitas diri 

subyek dapat dilihat pada lampiran.  

2. Tahapan Perizinan Penelitian 

Sebelum peneliti melakukan pengambilan data, peneliti mengajukan 

surat izin kepada pihak yang berkaitan. Bukti surat penelitian dapat 

dilihat pada lampiran, sebagai berikut: 

1) Memohon surat pengantar dari Fakultas Psikologi Universitas 

Katolik Soegijapranata yang disetujui oleh Ka. Progdi Sarjana 

Psikologi dengan nomor surat 1957/B.7./FP/VII/2019 yang ditujukan 

kepada Kepala Sekolah lokasi yang ditentukan untuk mengambil 

data. Surat pengantar dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata dapat dilihat pada lampiran.  

2) Mengajukan surat tersebut pada Kepala Sekolah setempat. 

Kemudian, peneliti mendapatkan surat keterangan telah melakukan 

penelitian dari sekolah tersebut dengan nomor surat 50/IO3.33/SMA 

Kes.1/E.23/2019. Surat keterangan telah melakukan penelitian 

dapat dilihat pada lampiran.    
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4.1.3. Uji Coba Alat Ukur 

Sebelum peneliti mengambil data, peneliti melakukan try out (uji coba) 

pada alat ukur yang digunakan yaitu EAS untuk mendapatkan alat ukur yang 

valid dan reliabel. Try out (uji coba) dilakukan secara online dengan 

menggunakan google form karena pada saat akan melakukan try out atau uji 

coba masih menginjak libur semester baru, sehingga peneliti menggunakan 

google form agar tetap dapat mendapatkan subyek untuk mengisi skala, 

praktis dan dapat menghemat waktu. Try out (uji coba) dilakukan oleh 72 

subyek yang dimana sesuai dengan populasi yang digunakan yaitu, remaja 

akhir yang memiliki rentang usia 16-18 tahun dengan karakteristik: 

a. Remaja yang memiliki ibu bekerja sebagai PNS atau ibu tidak 

bekerja 

b. Remaja tinggal dengan kedua orang tua 

c. Remaja tidak memiliki peran pengganti ibu ketika ibu bekerja 

seperti pembantu, kakek nenek dan sebagainya 

 

Jenis alat ukur yang digunakan adalah skala likert yang memiliki 20 

butir pernyataan pada skala otonomi emosi remaja (EAS). Alat ukur memiliki 

empat pilihan jawaban yaitu sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, dan 

sangat sesuai. Try out (uji coba) dilakukan dengan cara skala diupload 

dengan menggunakan google form kemudian link google form dibagikan 

kepada teman dan kenalan peneliti yang remaja akhir berusia 16-18 tahun. 

Try out (uji coba) dilakukan pada hari Jumat, 7 Juli 2018 pada jam 08.00 

sampai 11.00 sehingga terkumpul 87 subyek yang mengisi skala melalui 

google form namun yang sesuai dengan karakteristik populasi penelitian 
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berjumlah 72 subyek. Berikut adalah tabel data subyek try out atau uji coba 

skala EAS: 

Tabel 4.2. Deskripsi Subyek Try Out  Skala EAS 

Berdasarkan Status Kerja Ibu Berdasarkan Jenis Kelamin 

Ibu Bekerja 
Ibu Tidak 
Bekerja 

Laki-laki Perempuan 

46 26 17 55 

Total Total 

72 Subyek 72 Subyek 

 

Setelah pengumpulan data dilakukan dengan 72 subyek, peneliti 

menganalisis skala untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari skala 

otonomi emosi remaja (EAS) menggunakan program SPSS versi 16. 

Ketentuan validitas dari sebuah alat ukur dapat dilihat dengan menggunakan 

tabel r yang disesuaikan dengan df = N-2. Peneliti menggunakan tabel r 

untuk menyeleksi validitas aitem dalam skala. Pada rtabel dengan df = N-2 

(72-2=70) pada taraf signifikan 0,05, peneliti mendapatkan koefisien validitas 

yaitu 0,2319. Berikut adalah hasil dari try out (uji coba) yang telah dilakukan 

peneliti: 

a. Skala Otonomi Emosi Remaja (EAS) 

Pada alat ukur EAS terdapat 20 butir pernyatan, setelah diuji 

cobakan (try out) skala EAS memiliki 15 butir pernyataan yang 

valid. Hasil tersebut diperoleh dari dua kali putaran menggunakan 

program SPSS versi 16. Peneliti menggunakan tabel r untuk 

menyeleksi validitas aitem dalam skala, sehingga menghasilkan 

lima aitem yang gugur. Kemudian koefisien validitas pada skala 

EAS bergerak dari 0,281 – 0,644. Koefisien reliabilitas skala EAS 
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yaitu 0,852, sesuai dengan teori azwar (2015a) yaitu koefisien 

reliabilitas 0,8 sampai 0,85 dianggap baik dan reliabel. Data hasil 

tabulasi dan try out dengan menggunakan SPSS dapat dilihat 

pada lampiran. Berikut adalah tabel aitem hasil try out (uji coba): 

Tabel 4.3 Sebaran Aitem yang Valid dan Gugur pada Skala EAS 

No. Aspek 
Aitem 

Total 
Total Aitem 
yang Valid Favorable Unfavorable 

1. De-idealized - 
1,4,11,15 

(11),18 (14) 
5 3 

2. 
Perceives Their 

Parents as 
Person 

3,8 (5),10 
(7),16 (12) 

12 (8), 20 
(15) 

6 5 

3. Non-dependency 5 (3) 2,6,13 (9) 4 3 

4. Individuation 
7(4),14 (10),17 

(13),19 
9 (6) 5 4 

Total 9 11 20 15 

Keterangan: 
1. Nomor yang bercetak tebal adalah aitem yang gugur. 
2. Nomor yang di dalam tanda kurung () adalah nomor aitem yang baru. 
 
4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Setelah alat ukur diuji cobakan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan 

pengumpulan data. Peneliti melakukan pengumpulan data di salah satu SMA di 

Kota Semarang pada hari Selasa, 23 Juli 2019 dari pukul 10.15 hingga pukul 

14.15 WIB. Sebelum peneliti diberikan kelas oleh pihak sekolah, peneliti diminta 

untuk bertemu guru Bimbingan Konseling (BK) karena merekalah yang 

memilihkan kelas untuk peneliti mengambil data. Peneliti melakukan 

pengambilan data pada lima kelas yaitu XI MIPA 1, XI Bahasa, XI IPS 4, XI MIPA 

2, XI IPS 3. Total seluruh siswa adalah 155 siswa namun yang sesuai dengan 

karakteristik penelitian hanya 88 subyek. Subyek tersebut memiliki karakteritistik 

yaitu remaja akhir yang memiliki rentang usia 15-18 tahun, remaja tinggal dengan 

kedua orang tua, remaja memiliki ibu bekerja sebagai PNS atau tidak bekerja, 

remaja tidak memiliki seseorang yang menggantikan peran ibunya ketika bekerja. 
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Saat pengambilan data, peneliti dibantu oleh dua rekan peneliti yang 

bernama R dan S karena kelas yang diambil peneliti untuk penelitian sebanyak 

lima kelas dan dilakukan dalam satu hari sehingga tidak memungkinkan jika 

peneliti mengambil data hanya seorang diri. Alasan peneliti mengambil data 

dalam satu hari karena pada saat itu terdapat lima kelas yang kosong sehingga 

peneliti diizinkan untuk masuk ke kelas dan mengambil data.  

Sebelum mengambil data, peneliti memperkenalkan diri dan tujuan dari 

peneliti datang ke kelas. Kemudian peneliti membagikan lembar skala otonomi 

emosi remaja (EAS) yang berisikan identitas diri, petunjuk pengisian skala dan 

pernyataan. Setelah itu, peneliti menjelaskan bagaimana cara pengisian identitas 

diri dan skala otonomi emosi remaja (EAS). Berikut adalah tabel pelaksanaan 

pengambilan data yang telah dilakukan oleh peneliti: 

Tabel 4.4 Pelaksanaan Pengambilan Data 

Kelas 
Jumlah Siswa 

dalam Kelas 

Jumlah Siswa 

Sesuai Karakteristik 

XI MIPA 1 32 siswa 16 siswa 
XI IPS 4 27 siswa 19 siswa 

XI MIPA 2 32 siswa 19 siswa 
XI IPS 3 32 siswa 18 siswa 

XI Bahasa 32 siswa 16 siswa 

Total 155 siswa 88 siswa 

 

Kemudian, dari seluruh data yang diambil yang sesuai dengan karakteristik 

poplasi yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 88 siswa, berikut adalah 

tabel penjelasan deskripsi siswa yang lolos pada karakteristik populasi penelitian: 
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Tabel 4.5 Deskripsi Siswa yang Sesuai Karakteristik Populasi 

Kelas 
Deskripsi Siswa Dilihat 

dari Status Kerja Ibu 
Deskripsi Siswa Dilihat 

dari Jenis Kelamin 

XI MIPA 1 

Ibu Bekerja: 10 Siswa 

Tidak Bekerja: 6 Siswa 

Laki-laki: 8 Siswa 

Perempuan: 8 Siswa 

XI IPS 4 

Ibu Bekerja: 7 Siswa 

Tidak Bekerja: 12 Siswa 

Laki-laki: 9 Siswa 

Perempuan: 10 Siswa 

XI MIPA 2 

Ibu Bekerja: 9 Siswa 

Tidak Bekerja: 10 Siswa 

Laki-laki: 13 Siswa 

Perempuan: 6 Siswa 

XI IPS 3 

Ibu Bekerja: 8 Siswa 

Tidak Bekerja: 10 Siswa 

Laki-laki: 11 Siswa 

Perempuan: 7 Siswa 

XI Bahasa 

Ibu Bekerja: 11 Siswa 

Tidak Bekerja: 5 Siswa 

Laki-laki: 6 Siswa 

Perempuan: 10 Siswa 

Total 
Ibu Bekerja: 45 Siswa 

Tidak Bekerja: 43 Siswa 

Laki-laki: 47Siswa 

Perempuan: 41 Siswa 

 


