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BAB IV 

ORIENTASI KANCAH 

 

4.1. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Katolik Soegijaprata yang 

beralamat di Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang. 

Universitas Katolik Soegijapranata memiliki delapan fakultas yang terdiri dari 

beberapa program studi (progdi). Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri dari 

progdi Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan.  Fakultas Ilmu Komputer 

memiliki progdi Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan Teknologi Game. 

Fakultas Hukum dan Komunikasi terdiri atas progdi Ilmu Hukum dan Ilmu 

Komunikasi. Fakultas Teknik mencakup progdi Teknik Sipil dan Teknik 

Elektro. Fakultas Teknologi Pertanian memiliki progdi Nutrisi dan Teknologi 

Kuliner. Fakultas Arsitektur dan Desain terdiri dari progdi Arsitek dan Desain 

Komunikasi Visual. Fakultas Psikologi mencakup progdi Psikologi. Serta 

fakultas Bahasa dan Seni mencakup progdi Sastra Inggris dan 

Englishpreneurship.  

Subjek yang terlibat adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

jurusan Manajemen angkatan 2016. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

jurusan Manajemen angkatan 2016 berjumlah 276 mahasiswa. Pada hasil 

survei online yang peneliti lakukan terdapat 149 responden yang memiliki 

kebiasaan menyontek dengan frekuensi sering, dan 9 responden lainnya 

mengaku selalu melakukan perilaku menyontek ketika ujian maupun ketika 

mendapatkan tugas. Selanjutnya, berdasarkan hasil yang didapat di lapangan 

penelitian ini melibatkan 110 subjek, namun dari 110 subjek yang terlibat 
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hanya 79 mahasiswa yang digunakan untuk menjadi subjek dikarenakan 

terdapat skala yang tidak dapat digunakan. 

Peneliti memilih Universitas Katolik Soegijapranata sebagai lokasi untuk 

dilaksanakannya penelitian dikarenakan populasi di lokasi memenuhi kriteria 

yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Lokasi Unika Soegijapranata juga 

mudah dijangkau serta efisien dalam waktu, tenaga, dan biaya. Adanya izin 

dari pihak Unika Soegijapranata juga memudahkan peneliti untuk 

memperlancar pelaksanaan penelitian. 

4.2. Persiapan Penelitian 

  Sebelum melakukan pengambilan data di lapangan, ada berbagai hal 

yang perlu dipersiapkan yaitu menyusun skala, meminta surat izin, serta 

menguji validitas dan reliabilitas alat ukur.  

4.2.1. Surat Perizinan  

  Peneliti meminta izin dengan mengajukan surat permohonan penelitian 

kepada Dekan Psikologi Unika Soegijapranata. Pihak terkait memberikan izin 

penelitian dengan mengeluarkan surat dengan nomor 1287/B.7.3/FP/III/2019 

tertanggal 05 Maret 2019.  

4.2.2. Penyusunan Skala Ukur 

   Penelitian ini memiliki dua alat ukur yang terdiri dari Skala Perilaku 

Menyontek dan Skala Kecemasan Akademik. Penyusunan alat ukur dimulai 

dengan menentukan aspek-aspek kecemasan akademik menurut Anderman 

dan Murdock (dalam Ajizah & Widiatmoko, 2017), serta aspek-aspek 

kecemasan akademik menurut Calhoun dan Acocella (dalam Toby, 2018). 

Skala disusun dalam bentuk tertutup, yaitu subjek memilih salah satu dari 
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berbagai pilihan jawaban yang ada. Penyusunan dari masing-masing alat ukur 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Skala Perilaku Menyontek 

 Skala perilaku menyontek disusun berdasarkan aspek-aspek perilaku 

menyontek menurut Anderman dan Murdock (dalam Ajizah & 

Widiatmoko, 2017), yaitu individualistic-planned, individualistic-

opportunistic, social-active, dan social-passive. Terdapat 32 item 

pernyataan pada skala perilaku menyontek yang dibagi menjadi 16 

item favorable dan 16 item unfavorable. Tabel di bawah ini adalah 

tabel sebaran item-item skala perilaku menyontek. 

Tabel 3. Blueprint Sebaran Skala Perilaku Menyontek 

 
b. Skala Kecemasan Akademik 

Skala kecemasan akademik disusun berdasarkan aspek-aspek 

kecemasan akademik menurut Calhoun dan Acocella (dalam Toby, 

2018), yaitu aspek emosional, aspek kognitif, dan aspek fisiologis. 

Terdapat 24 item pernyataan pada skala kecemasan akademik yang 

dibagi menjadi 12 item favorable dan 12 item unfavorable. Tabel di 

bawah ini adalah tabel sebaran item-item skala perilaku menyontek. 

Aspek 
Jumlah Pernyataan 

Total 

Favorable Unvaforable 

Individualistic-planned 1,3,5,7 2,4,6,8 8 

Individualistic-opportunistic 9,11,13,15 10,12,14,16 8 

Social-active 17,19,21,23 18,20,22,24 8 

Social-passive 25,27,29,31 26,28,30,32 8 

Total 16 16 32 
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Tabel 4. Blueprint Sebaran Skala Kecemasan Akademik 

Aspek 
Jumlah Pernyataan 

Total 

Favorable Unvaforable 

Kognitif 1,3,5,7 2,4,6,8 8 

Emosional 9,11,13,15 10,12,14,16 8 

Fisiologis 17,19,21,23 18,20,22,24 8 

Total 12 12 24 

4.3. Pelaksanaan Penelitian 

  Penelitian dilaksanakan dari tanggal 11 - 25 April 2019 di area sekitar 

Universitas Katolik Soegijapranata.Proses pengambilan data hanya dilakukan 

sekali, sehingga teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah try out terpakai. Peneliti memilih subjek yang adalah mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen angkatan 2016 yang 

memiliki kebiasaan untuk menyontek. Langkah awal dalam penentuan subjek 

yaitu peneliti memilih satu mahasiswa sebagai sumber informan yang sesuai 

dengan kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian. Subjek yang menjadi 

sumber informan selanjutnya memberikan petunjuk mengenai subjek lain 

yang sesuai untuk memberikan data yang sesuai dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Pemilihan subjek sebagai informan dilakukan dengan memberikan 

beberapa pertanyaan guna memastikan subjek tersebut sesuai dengan 

kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian. Proses pengambilan data dilakukan 

dengan bertemu subjek di kantin Thomas Aquinas serta Gedung Yustinus  

yang berada di Unika Soegijapranata.  

  Kuesioner yang disebar oleh peneliti berjumlah 110 eksemplar, namun 

dikarenakan adanya kuesioner yang gugur atau tidak terpakai akibat terdapat 
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beberapa kuesioner yang tidak diisi seutuhnya, maka kuesioner yang terpakai 

menjadi 79 eksemplar. Setelah semua skala terkumpul, kemudian dilakukan 

skoring pada masing-masing skala, dan dilanjutkan dengan input data skoring 

tersebut ke dalam program excel sebagai tabulasi data. Tabulasi data 

tersebutlah yang akan dilakukan analisis statistik menggunakan program 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS). 

4.4. Uji Coba Alat Ukur 

  Uji coba alat ukur bertujuan menguji apakah validitas dan reliabilitas alat 

ukur tersebut dapat digunakan dalam kancah penelitian yang telah dipilih. 

Karena dalam penelitian ini menggunakan alat ukur skala metode try out 

terpakai, maka uji coba skala sekaligus digunakan sebagai data penelitian. 

4.4.1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi Product 

Moment. Uji validitas untuk skala perilaku menyontek diperoleh bahwa dari 32 

item terdapat 10 item yang gugur, dengan demikian jumlah item yang valid 

sebanyak 22 item. Koefisien validitas sebesar 0.164 – 0.377. Perhitungan 

skala dapat dilihat pada lampiran. Berikut adalah rincian item valid dan item 

gugur dalam skala perilaku menyontek, yaitu: 
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Tabel 5. Sebaran item Valid dan Gugur Skala Perilaku Menyontek 

Keterangan: tanda (*) = item gugur 

Berdasarkan analisis uji validitas pada skala kecemasan akademik 

diperoleh bahwa dari 24 item terdapat 15 item yang gugur, dengan demikian 

jumlah item yang valid sebanyak 9 item. Koefisien validitas skala kecemasan 

akademik sebesar 0.331 – 0.572. Perhitungan validitas dapat dilihat pada 

lampiran. Berikut adalah rincian item valid dan item gugur dalam skala 

kecemasan akademik, yaitu: 

Tabel 6. Sebaran item Valid dan Gugur Skala Kecemasan Akademik 

Aspek 
Jumlah Pernyataan 

Total 

Favorable Unvaforable 

Kognitif 1, 3,5,7 2*,4*,6*,8* 4 

Emosional 9*,11,13,15* 10*,12*,14*,16* 2 

Fisiologis 17,19,21*,23 18*,20*,22*,24* 3 

Total 9 0 9 

Keterangan: tanda (*) = item gugur 

 

 

Aspek 
Jumlah Pernyataan 

Total 

Favorable Unvaforable 

Individualistic-planned 1*,3,5,7 2,4*,6,8* 5 

Individualistic-opportunistic 9,11,13,15 10*,12,14,16* 6 

Social-active 17,19,21,23 18,20*,22*,24 6 

Social-passive 25*,27,29,31 26,28,30*,32* 5 

Total 14 8 22 
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4.4.2. Uji Reliabilitas 

  Uji validitas dilakukan dengan menggunakan program Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS). Pengujian perhitungan pada skala 

kecemasan akademik dan skala perilaku menyontek menggunakan teknik 

Alpha Cronbach berdasarkan item yang valid. Perhitungan reliabilitas 

terhadap skala kecemasan akademik memiliki koefisien sebesar 0.762, 

sedangkan reliabilitas terhadap skala perilaku menyontek memiliki koefisien 

sebesar 0.707. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


