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BAB 4 

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

4.01. Orientasi Kancah 

 Langkah awal yang dilakukan peneliti sebelum melaksanakan penelitian 

adalah menentukan lokasi atau kancah penelitian agar segala sesuatu mengenai 

penelitian dapat berjalan dengan lancar. Kancah penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Universitas Katolik Soegijapranata. Populasi yang 

dibutuhkan yaitu remaja usia 17-20 tahun yang dijumpai peneliti di lingkup 

Universitas Katolik Soegijapranata.  

 Universitas Katolik Soegijapranata merupakan salah satu perguruan 

tinggi swasta berakreditasi A yang ada di kota Semarang, tepatnya beralamat di 

Jalan Pawiyatan Luhur IV/1, Kecamatan Bendan Dhuwur. Saat ini, Universitas 

Katolik Soegijapranata memiliki delapan fakultas, meliputi Fakultas Teknologi 

Pertanian (FTP), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Hukum dan 

Komunikasi (FHK), Fakultas Psikologi (FPsi), Fakultas Arsitektur dan Desain 

(FAD), Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Fakultas Ilmu Komputer (FIkom), 

Fakultas Teknik (FT), dan juga Universitas Katolik Soegijapranata memiliki 

sembilan program magister, meliputi Magister Sains Manajemen, Magister 

Manajemen, Magister Lingkungan dan Perkotaan, Magister Sains Psikologi, 

Magister Profesi Psikologi, Magister Konsentrasi Kesehatan, Magister Arsitektur, 

Magister Teknologi Pangan, dan Magister Akuntansi. 

 Peneliti melakukan pengambilan subyek untuk uji coba alat ukur dan 

pengambilan data penelitian dengan menggunakan teknik insidental sampling 

yaitu mengambil subyek secara kebetulan sedang dijumpai peneliti dan sesuai 
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dengan kriteria yang diperlukan dalam penelitian. Jumlah sampel yang 

digunakan untuk uji coba alat ukur sebanyak 100 orang dan jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian sebanyak 75 orang. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji hubungan komunikasi interpersonal anak dan orangtua dengan depresi 

pada remaja. Pertimbangan peneliti melakukan uji coba alat ukur dan penelitian 

di Universitas Katolik Soegijapranata, yaitu: 

1. Mempermudah peneliti dalam proses pengambilan data penelitian karena 

lokasi mudah dijangkau sehingga dapat menghemat tenaga, waktu, dan 

biaya penelitian. 

2. Kriteria subyek penelitian yang dibutuhkan peneliti dapat ditemukan di 

Universitas Katolik Soegijapranata 

3. Belum pernah dilakukan penelitian di Universitas Katolik Soegijapranata 

dengan judul “Hubungan Komunikasi Interpersonal Anak dan Orangtua 

dengan Kecenderungan Depresi pada Remaja”. 

4. Peneliti sudah mendapatkan ijin resmi dengan surat yang ditanda tangani 

oleh Kepala Progdi Sarjana Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata. 

4.02. Persiapan Pengumpulan Data Penelitian 

Persiapan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan pengumpulan data 

penelitian mencakup beberapa hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

penelitian, yaitu: 

1. Penyusunan Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala Beck 

Depression Inventory-II (BDI-II) untuk mengukur tingkat depresi pada remaja dan 

skala yang dibuat sendiri oleh peneliti untuk mengungkap variabel komunikasi 

interpersonal anak dan orangtua. Penyusunan alat ukur dimulai dengan 
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menentukan skala yang tepat untuk digunakan sebagai skala pengukuran 

depresi dan menentukan aspek-aspek yang akan digunakan untuk menyusun 

skala komunikasi interpersonal anak dan orangtua berdasarkan pada konsep 

yang telah dikemukakan dalam teori komunikasi interpersonal. Skala disajikan 

dalam bentuk tertutup yaitu subyek penelitian diminta untuk memilih satu 

jawaban dari empat alternatif pilihan jawaban yang tersedia. Berikut adalah skala 

yang digunakan dalam penelitian: 

a. Skala Depresi pada Remaja 

 Alat ukur yang digunakan sebagai skala depresi pada remaja 

dalam penelitian ini yaitu skala Beck Depression Inventory-II (BDI-II) yang 

diciptakan oleh Beck, Steer & Brown pada tahun 1996. Skala BDI-II terdiri 

dari 21 item yang setiap itemnya terdapat empat pernyataan yang 

mengindikasikan gejala depresi seperti keputusasaan, kegagalan masa 

lalu, kemurungan, perasaan bersalah, perasaan hukuman, kegawatan 

diri, tidak menyukai diri, pikiran atau keinginan untuk bunuh diri, agitasi, 

kehilangan kesenangan, menangis, kehilangan minat, tidak berharga, 

keraguan, kehilangan energi, cepat marah, kelelahan, kesulitan 

konsentrasi, perubahan pola tidur, perubahan nafsu makan, dan 

kehilangan ketertarikan untuk melakukan hubungan seks. 

 Penskoringan BDI-II menggunakan skala likert dengan skor 0-3 

untuk tiap pernyataannya. Setiap nomor terdapat empat pilihan 

pernyataan yang salah satunya harus dipilih subyek penelitian sesuai 

keadaan dirinya saat ini, dengan skor 0 untuk pilihan jawaban A, skor 1 

untuk pilihan jawaban B, skor 2 untuk pilihan jawaban C, dan skor 3 untuk 

pilihan jawaban D. Skor yang digunakan adalah berdasar pada total skor 
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dari 21 nomor. Skor depresi berdasarkan manual BDI-II dibedakan 

menjadi empat kategori, yaitu skor 0-13 yang mengindikasikan depresi 

minimal, skor 14-19 yang mengindikasikan depresi ringan, skor 20-28 

yang mengindikasikan depresi sedang, dan skor 29-63 yang 

mengindikasikan depresi berat (Beck, Steer & Brown dalam Sorayah, 

2015). 

b. Skala Komunikasi Interpersonal Anak dan Orangtua 

 Item-item yang terdapat pada skala komunikasi interpersonal anak 

dan orangtua dibuat berdasarkan aspek-aspek komunikasi interpersonal 

menurut Devito (2011) yaitu keterbukaan (openness), empati (empathy), 

sikap mendukung (supportiveness), sikap positif (positiveness), dan 

kesetaraan (equality). Skala komunikasi interpersonal anak dan orangtua 

memiliki 30 item pernyataan yang terdiri dari 15 item favorable dan 15 

item unfavorable serta masing-masing pernyataan terdapat empat pilihan 

jawaban, yaitu: SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS (Tidak Sesuai), dan 

STS (Sangat Tidak Sesuai). Sebaran item skala komunikasi interpersonal 

anak dan orangtua dapat dilihat pada tabel 4.01. 

Tabel 4.01. Sebaran Item Skala Komunikasi Interpersonal Anak dan Orangtua 

Aspek Komunikasi Interpersonal 
Anak dan Orangtua 

Nomor Item 
Total 

Favorable Unfavorable 

Keterbukaan (openness) 12, 14, 24 5, 17, 20 6 
Empati (empathy) 6, 13, 26 2, 21, 22 6 
Sikap mendukung (supportiveness) 7, 23, 29 18, 19, 30 6 
Sikap positif (positiveness) 11, 15, 16 1, 25, 28 6 
Kesetaraan (equality) 4, 9, 10 3, 8, 27 6 

Total 15 15 30 
 

2. Perijinan Penelitian 

Sebelum melakukan pengambilan data di lapangan, peneliti mengajukan 

surat permohonan ijin penelitian kepada Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata terlebih dahulu pada tanggal 17 Mei 2019. Berikutnya, surat ijin 
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penelitian dikeluarkan dengan nomor surat 1765/B.7.3/FP/V/2019 yang ditanda 

tangani oleh Kepala Progdi Sarjana Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

tertanggal 27 Mei 2019. 

4.03. Uji Coba Alat Ukur 

Pengujian alat ukur dalam penelitian ini menggunakan metode try out 

terpisah yaitu antara try out dan penelitian dilaksanakan secara terpisah. Try out 

penelitian dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2019 sampai 14 Juni 2019 di 

sekitar lingkup Universitas Katolik Soegijapranata dengan jumlah sampel try out 

penelitian sebanyak 100 orang. Skala penelitian yang dilakukan proses try out 

hanyalah skala komunikasi interpersonal anak dan orangtua dikarenakan skala 

tersebut dibuat oleh peneliti sendiri, sedangkan skala untuk mengukur depresi 

diciptakan oleh Beck, Steer & Brown dan telah teruji validitas dan reliabilitasnya.  

Data yang sudah diperoleh dari try out skala komunikasi interpersonal 

anak dan orangtua yang telah disebar peneliti, selanjutnya diuji validitas dan 

reliabilitasnya agar mendapat data yang valid dan reliabel. Data try out skala 

komunikasi interpersonal anak dan orangtua dianalisis menggunakan bantuan 

program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) for Windows versi 20.0. 

Pengujian validitas skala komunikasi interpersonal anak dan orangtua 

menggunakan teknik korelasi Product Moment, apabila terjadi kelebihan bobot 

atau over estimate terhadap validitas item maka akan dilakukan pengkoreksian 

menggunakan teknik Part Whole dan untuk uji reliabilitasnya menggunakan 

teknik Cronbach Alpha. 

1. Skala Depresi pada Remaja 

Uji reliabilitas BDI-II telah dilakukan oleh Beck, Steer & Brown pada tahun 

1996 (Sorayah, 2015) yang menguji item-item pada BDI-II terhadap 500 orang 
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responden dengan masalah klinis, dengan hasil reliabilitas BDI-II yaitu 0,92 

(coefficient alpha). Pengujian validitas dan reliabilitas BDI-II juga telah dilakukan 

oleh Ginting, et al (2013) yang menguji item-item pada BDI-II terhadap populasi 

umum berjumlah 720 orang, populasi orang dengan penyakit jantung berjumlah 

215 orang, dan populasi orang dengan depresi berjumlah 102 subyek. Penelitian 

Ginting, et al ini mendapatkan hasil dari uji validitas konstrak dengan one way 

ANOVA dengan membandingkan rata-rata skor BDI-II antar populasi 

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dengan tes yang mengatur 

konstrak yang paralel dan dengan tes yang mengatur konstrak yang berlawanan, 

dengan hasil sebagai berikut: 

a. BDI-II menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dengan DS14 

(alat ukur Type D Personality) yaitu r=0,52 dan p<0,01 

b. BDI-II menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dengan BAI (alat 

ukur kecemasan) yaitu r=0,52 dan p<0,01 

c. BDI-II menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dengan MSPSS 

(alat ukur perceived social support) yaitu r=-0,39 dan p<0,01 

d. BDI-II menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dengan LOT-R 

(alat ukur optimisme) yaitu r=-0,46 dan p<0,01 

Hasil uji reliabilitas BDI-II dengan analisis Alpha Cronbach menunjukkan angka 

sebesar 0,90 untuk keseluruhan item (Ginting, et al, 2013). 

2. Skala Komunikasi Interpersonal Anak dan Orangtua 

Berdasarkan skala komunikasi interpersonal anak dan orangtua yang 

telah disusun peneliti terdapat 30 item dan pada pengujian validitas dan 

reliabilitas tidak ada satupun item yang gugur sehingga uji coba alat ukur hanya 

dilakukan satu kali putaran. Hasil uji validitas menggunakan teknik Product 
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Moment menunjukkan rentang koefisien validitas skala komunikasi interpersonal 

anak dan orangtua antara 0,205 sampai dengan 0,730 dengan taraf signifikansi 

5% yaitu 0,1654. Hasil uji reliabilitas menggunakan teknik Cronbach Alpha 

sebesar 0,927 yang berarti alat ukur ini reliabel sehingga layak digunakan dalam 

penelitian. Sebaran item valid dan gugur dalam skala komunikasi interpersonal 

anak dan orangtua dapat dilihat pada tabel 4.02. 

Tabel 4.02. Sebaran Item Valid dan Gugur dalam Skala Komunikasi Interpersonal 
Anak dan Orangtua 

Aspek Komunikasi Interpersonal 
Anak dan Orangtua 

Nomor Item Total Item 
Valid Favorable Unfavorable 

Keterbukaan (openness) 12, 14, 24 5, 17, 20 6 
Empati (empathy) 6, 13, 26 2, 21, 22 6 
Sikap mendukung (supportiveness) 7, 23, 29 18, 19, 30 6 
Sikap positif (positiveness) 11, 15, 16 1, 25, 28 6 
Kesetaraan (equality) 4, 9, 10 3, 8, 27 6 

Total Item Valid 15 15 30 

  Keterangan: Valid = Tidak ada tanda 
    Gugur = * (tanda bintang)  
 

4.04. Pengumpulan Data Penelitian 

 Pengumpulan data penelitian mulai dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 

2019 sampai dengan 21 Juni 2019. Peneliti menyebarkan secara langsung skala 

penelitian ketika menjumpai subyek di sekitar lingkup Universitas Katolik 

Soegijapranata, seperti di dalam tiap gedung, gazebo, kantin, tangga depan 

gedung, dan parkiran. Sebelum memberikan skala kepada subyek yang dijumpai, 

peneliti melakukan perkenalan diri dan pendekatan terlebih dahulu dengan tujuan 

dapat memastikan umur subyek agar sesuai dengan kriteria penelitian yaitu 

remaja usia 17-20 tahun dan memastikan kesediaan subyek untuk mengisi skala 

penelitian. Setelah peneliti sudah pasti akan menggunakan subyek yang dijumpai 

tersebut dalam penelitian, maka peneliti akan menjelaskan bagaimana petunjuk 

pengerjaan skala secara garis besar.  
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 Setiap subyek akan mengisi dua buah skala yang masing-masing berisi 

30 item untuk skala komunikasi interpersonal antara anak dan orangtua dan 21 

nomor untuk skala BDI-II. Subyek diperbolehkan bertanya apabila terdapat 

pernyataan yang tidak dimengerti kepada peneliti. Kendala yang ditemukan 

selama pengambilan data penelitian yaitu subyek mudah terdistraksi oleh 

lingkungan sekitar karena tempat yang ramai. Selama proses pengambilan data 

di lapangan dilakukan, peneliti memperoleh 75 orang subyek yang tersebar dari 

Fakultas Teknologi Pertanian (FTP), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), 

Fakultas Hukum dan Komunikasi (FHK), Fakultas Psikologi (FPsi), Fakultas 

Arsitektur dan Desain (FAD), Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Fakultas Ilmu 

Komputer (FIkom), dan Fakultas Teknik (FT) yang ada di Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. Jumlah subyek tiap fakultas dapat dilihat pada Tabel 

4.03. Selesai melakukan pengambilan data, selanjutnya peneliti melakukan 

tabulasi data untuk kemudian dilakukan penghitungan statistik. Uji statistik yang 

akan dilakukan adalah uji asumsi dan uji hipotesis dengan menggunakan 

bantuan program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) for Windows 

versi 20.0. 

Tabel 4.03. Jumlah Subyek Tiap Fakultas 

Fakultas Jumlah Subyek 

Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) 9 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) 15 

Fakultas Hukum dan Komunikasi (FHK) 10 

Fakultas Psikologi (FPsi) 10 

Fakultas Arsitektur dan Desain (FAD) 6 

Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) 9 

Fakultas Ilmu Komputer (FIkom) 3 

Fakultas Teknik (FT) 13 

Jumlah Subyek Keseluruhan 75 

 

 


