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BAB 4 

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN  

4.1. Orientasi Kancah Penelitian 

Tahap awal yang harus dilakukan sebelum melakukan sebuah penelitian adalah 

menentukan sebuah tempat penelitian, subjek penelitian dan menyiapkan segala 

sesuatunya dengan baik agar semua berjalan dengan baik. 

Penelitian dilaksanakan di HIPMAPAS (Himpunan Pelajar dan Mahasiswa 

Papua Semarang) yang berlokasi di Jl. Sriwijaya RT/RW 04/02 No. 15 Tegal Wareng 

Semarang. Subjek penelitian adalah mahasiswa yang berasal dari Papua yang 

bersetatus sebagai mahasiswa aktif, jumlah mahasiswa yang terdaftar sampai saat ini 

120 mahasiswa. 

HIPMAPAS didirikan pada tahun 1990-an, HIPMAPAS terbentuk dikarenakan 

adanya perkumpulan-perkumpulan pelajar dan mahasiswa yang berasal dari Papua 

yang sedang melanjutkan pendidikan di tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) dan 

di tingkat perkuliahan yang berada di Semarang. Namun sebelum terbentuknya nama 

HIPMAPAS organisasi tersebut meiliki nama HIMPABAR (Himpunan Mahasiswa 

Papua Barat) organisasi tersebut aktif hingga tahun 2003 dan kemudian vakum hingga 

2007. 

Dengan melihat kondisi tersebut pada tanggal 15 Mei 2017, berkumpullah 

kembali pelajar dan mahasiwa Papua untuk melakukan musyawarah kembali 

mengenai organisasi yang sudah lama vakum. Pelajar dan mahasiswa bersepakat 

untuk mengaktifkan kembali organisasi tersebut agar dapat mempersatukan dan 

menghimpun seluruh pelajar dan mahasiswa Papua dari berbagai Provinsi, 



34 
 

 

Kabupaten dan Kota seluruh Papua yang sedang malanjutkan pendidikan di 

Semarang. 

Pada akhirnya terbentuklah HIPMAPAS (Himpunan Pelajar dan Mahasiswa 

Papua Semarang). HIPMAPAS diketuai oleh Pontius Kogoya dan HIPMAPAS sudah 

terdaftar secara legalitas di Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 

(KESBANG LIMAS) Provinsi Jawa Tengan dengan nomor surat keputusan 220/0831 

di tandatangani Kepala Badan KESBANG LIMAS Drs. Acmad Rofai, M.Si. 

Visi dan misi HIPMAPAS adalah: 

1. Visi 

Visinya adalah menjadi suatu organisasi yang dapat menghimpun tanpa adanya 

perbedaan mengembangkan aktivitas pengembangan sumberdaya manusia 

serta menjadi pusat informasi bagi pelajar dan mahasiswa Papua di Semarang 

2. Misi 

  Ada sebagai tempat informasi bagi para pelajar dan mahasiswa Papua di 

Semarang. 

  Ada sebagai tempat bernaung bagi para pelajar dan mahasiswa Papua di 

Semarang. 

  Ada sebagai tempat pengembangan minat dan bakat serta kegiatan 

pengembangan sumberdaya manusia bagi para pelajar dan mahasiswa Papua 

di Semarang. 

  Ada untuk mempersiapkan kader pemimpin untuk siap dipakai untuk 

membangun Papua.  
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4.2. Persiapan Pengumpulan Data 

Dalam melakukan pengumpulan data ini, hal-hal yang sudah dipersiapkan 

peneliti dimulai dengan membuat alat ukur, membuat surat perijinan untuk 

pengambilan data-data pada tempat penelitian, dan pengujian validitas dan 

realiabilitas terhadap alat ukur penelitian. 

4.2.1.  Penyusunan Alat Ukur 

Pada penelitian ini menggunakan skala sebagai alat ukur. Penyusunan skala 

ditentukan berdasarkan variabel yang telah disebutkan dalam teori. Pada penelitian 

ini terdapat dua skala, yaitu skala stres akademik dan perilaku mengkonsumsi 

minuman beralkohol. Penyusunan skala stres akademik dan perilaku konsumsi 

minuman beralkohol didasarkan dari aspek-aspek perilaku konsumsi minuman 

beralkohol. Untuk skala stres akademik didasari dari gejala-gelaja stres akademik. 

Kedua aspek tersebut sudah dibahas pada landasan teori. 

1. Skala perilaku konsumsi minuman beralkohol 

Skala pertama adalah skala perilaku konsumsi minuman beralkohol yang 

disusun berdasarkan dari aspek-aspek perilaku konsumsi minuman beralkohol 

frekuensi, lamanya berlangsung, dan intensitas. Jumlah item yang terdapat 

dalam skala ini berisikan 24 item yang dibagi menjadi 12 item favourable dan 12 

item unfavourable. Sebaran item skala perilaku konsumsi minuman beralkohol. 

Dapat dilihat pada table 4.1: 
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Tabel 4. 1.Sebaran Item Skala Perilaku Konsumsi Minuman Beralkohol 

No Aspek-aspek perilaku konsumsi 
minuman beralkohol 

Favourable Unfavourable Jumlah 

1 Frekuensi 1, 4, 7, 10 13, 16, 19, 22 8 

2 Lamanya berlangsung 14,17,20,23 2, 5, 8, 11 8 

3 Intensitas  3, 6, 9, 12 15, 18, 21, 24 8 

 Jumlah    24 

 

2. Skala stres akademik 

Skala kedua adalah skala stres akademik yang disusun berdasarkan gejala-

gejala stres akademik meliputi fisik, emosional, intelektual, dan interpersonal 

Jumlah item yang terdapat dalam skala ini berisikan 32 item yang dibagi menjadi 

16 item favourable dan 16 item unfavourable. Sebaran item skala stres 

akademik dapat dilihat pada table 4.2: 

Tabel 4. 2. Sebaran Item Skala Stres Akademik 

No Gejala stres akademik   Favourable Unfavourable Jumlah 

1 Fisik 1, 4, 7, 10 13, 16, 19, 22 8 

2 Emosional 14,17,20,23 2, 5, 8, 11 8 

3 Intelektual  3, 6, 9, 12 15, 18, 21, 24 8 

4 Interpersonal  25, 27, 29, 

31 

26, 28, 30, 32 8 

 Jumlah    32 
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4.2.2. Perijinan Pengumpulan Data 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengurus perijinan dan 

meminta izin kepada pihak-pihak terkait sebelum mengambil data. Adapun tahapan 

yang dilakunan peneliti untuk  pengajuan permohonan izin: 

1. Meminta surat pengantar dari Tata usaha Falkutas Psikologi yang diajukan oleh 

Dekan Fakultas Psikologi yang diperuntukan badan pengurus HIPMAPAS. 

2. Mengajukan surat permohonan ijin tersebut untuk mengambil data kepada 

badan pengurus HIPMAPAS.  

3. Badan pengurus HIPMAPAS memberikan ijin untuk melakukan penelitian. 

Setelah peneliti selesai mengumpulkan data, peneliti mendapatkan surat 

keterangan yang menyatakan bahwa sudah melakukan penelitian dan  

mengambil data di HIPMAPAS dengan  nomor surat 005/SU/Hipmapas/2019 

4.3. Uji Coba Alat Ukur 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan uji coba alat 

ukur dengan tujuan mengetahui validitas dan realibiltas terhadap skala yang 

digunakan agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Uji coba alat ukur 

dilakukan selama 3 hari dari tanggal 26 sampai 28 Juli 2019. Pengujian alat ukur 

dilakukan di asrama –asrama mahasiswa Papua. peneliti membagikan skala kepada 

50 orang mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di Semarang. Tetapi 

yang dapat di analisis 40 skala. Setelah proses pengujian alat ukur selesai, peneliti 

melakukan pengumpulan data dan membuat tabulasi dari skala stres akademik dan 

perilaku konsumsi minuman beralkohol dan hasil nya sebagai berikut. 

4.4. Uji validitas dan Realibilitas 
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Setelah melakukan uji coba validitas dan realibilitas dengan alat ukur 

menggunakan program computer (SPSS) Statistical Packages for Social. Peneliti 

melakukan pengujian validitas dengan menggunkan product moment, sedangkan 

realibilitas menggunakan alpha Cronbach. 

a. Stres akademik 

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan terhadap skala stres akademik, 

diperoleh hasil dari 40 skala yang sudah dibagikan dari jumlah 32 item, terdapat 26 

item yang valid dan 6 item yang gugur. Dengan taraf signifikan sebesar 5% dengan 

koefisien yang mulai dari 0,267 sampai 0,715 

Koefisien realibilitas alpha perilaku konsumsi minuman beralkohol adalah 0,892 

sebaran item yang valid dapat dilihat pada table 4.3. 

Tabel 4. 3. Sebaran item Valid dan Gugugur skala stres akademik 

No Gejala stres akademik   Favourable Unfavourable Jumlah 

1 Fisik 1, 4, 7, 10 13, 16, 19*, 

22* 

8 

2 Emosional 14,17*,20,23 2, 5*, 8, 11 8 

3 Intelektual  3, 6, 9, 12 15, 18, 21, 24 8 

4 Interpersonal  25,27*,29,31 26, 28*, 30, 32 8 

 Jumlah    32 

Keterangan: nomor dengan tanda * merupakan item yang gugur 

 

b. Perilaku konsumsi minuman beralkohol 
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Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan terhadap skala perilaku konsumsi 

minuman beralkohol, diperoleh hasil dari 40 skala yang sudah dibagikan dari jumlah 

24 item, terdapat 19 item yang valid dan 5 item yang gugur. Dengan taraf signifikan 

sebesar 5% dengan koefisien yang mulai dari 0,321 sampai 0,880 

Koefisien realibilitas alpha perilaku konsumsi minuman beralkohol adalah 0,928 

sebaran item yang valid dapat dilihat pada table 4.4. 

Tabel 4. 4 Sebaran item Valid dan Gugur skala perilaku konsumsi minuman 
beralkohol 

No Aspek-aspek perilaku konsumsi 

minuman beralkohol 

Favourable Unfavourable Jumlah 

1 frekuensi 1, 4, 7, 10 13, 16, 19*, 22 8 

2 Lamanya berlangsung 14,17,20,23 2*, 5*, 8*, 11 8 

3 Intensitas  3, 6, 9, 12 15, 18, 21, 24* 8 

 Jumlah    24 

Keterangan: nomor dengan tanda * merupakan item yang gugur 

4.5. Pengumpulan Data Penelitian 

Proses pengembalian data setelah peneliti melakukan penyusunan kembali alat 

ukur dengan baik dan mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing. Setelah 

mendapatkan ijin peneliti menyebarkan skala kembali pada tanggal 31 sampai 03 

Agustus 2019 bertempat di asrama HIPMAPAS. Skala dibagikan kepada mahasiswa 

Papua yang sedang berkumpul di asrama dan juga menitipkan skala kepada pengurus 

HIPMAPAS buat disebarkan. 
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Peneliti menyebarkan 45 skala, namun yang dapat dianalisis hanya 40 skala 

saja karena skala tidak diisi dengan baik dan benar. 

 

 

 


