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BAB 4 

PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

4.1. Orientasi Kancah 

Persiapan penelitian ini menggunakan teknik random cluster sampling 

yang merupakan teknik penentuan sampel dengan mengambil sampel pada area 

tertentu yaitu siswa kelas 10 SMA Semesta Semarang yang tinggal dalam asrama 

SMA Semesta Semarang serta bukan merupakan siswa yang tinggal kelas. Siswa 

kelas X yang tinggal dalam asrama SMA Semesta Semarang adalah sebanyak 47 

orang siswa putra dan 35 orang siswa putri. 

Peneliti melakukan persiapan berupa penyusunan alat ukur yang 

digunakan yaitu alat ukur skala. Skala penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah skala adaptasi lingkungan. Permohonan ijin penelitian dilakukan setelah 

ada persetujuan dari dosen pembimbing mengenai alat ukur penelitian. Surat 

permohonan ini diajukan secara tertulis oleh peneliti kepada Kepala Program Studi 

Fakultas Psikologi melalui tata usaha. Surat ijin penelitian dengan nomor 

1680/B.7.3/FP/V/2019 yang dikeluarkan oleh fakultas kemudian ditujukan kepada 

Kepala Sekolah SMA Semesta Semarang. Penelitian langsung dilakukan setelah 

mendapatkan ijin dari Kepala Sekolah SMA Semesta Semarang. 

 

4.2.  Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 jam 

12.30 dengan mengumpulkan data menggunakan alat ukur yang sudah dirancang. 

Pengumpulan data penelitian dilakukan di SMA Semesta, Semarang dengan 

memberikan kuesioner secara langsung pada masing-masing siswa.  
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Jumlah populasi siswa terdapat 82 subjek. Total jumlah skala yang berhasil 

dikumpulkan peneliti di SMA Semesta, Semarang sebanyak 68 skala dengan 

kriteria ekslusi sebagai berikut: 

Tabel 4.1 
Karakteristik Responden 

No Karakteristik Jumlah 

1 Populasi 82 
2 Tidak masuk sekolah (14) 

Jumlah populasi 68 

 

Sehingga jumlah populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 68 orang siswa. Pengambilan data dilakukan oleh peneliti sendiri 

dengan bantuan dari supervisor SMA Semesta, Semarang. 

Setelah pengumpulan data dilakukan dan skala telah diisi oleh responden 

kemudian dilakukan skoring data. Langkah-langkah dalam pelaksanaan skoring 

dilakukan dengan memberikan skor pada masing-masing jawaban yang telah diisi 

oleh responden dengan rentang skor satu sampai empat pada skala adaptasi 

lingkungan dengan memperhatikan sifat aitem favorabel (mendukung) dan 

unfavorabel (tidak mendukung).  

  Setelah skoring selesai, kemudian dilakukan tabulasi data pada skala 

adaptasi lingkungan. Tabulasi data kemudian digunakan untuk melakukan olah 

data yang meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, uji linieritas dan uji 

hipotesis. 

 

4.3 Hasil Uji Coba Alat Ukur 

a. Hasil Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan terhadap instrumen penelitian, yaitu skala adaptasi 

lingkungan kepada 63 orang siswa yang merupakan sampel dari penelitian ini. 
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Penelitian ini menggunakan teknik tryout terpakai sebab penelitian ini 

menggunakan sampling dengan seluruh siswa SMA Semesta, Semarang yang 

sesuai dengan kriteria sampel sebagai sampelnya. Alat analisis statistic yang 

digunakan untuk melakukan analisis adalah dengan program IBM SPSS 

(Statistical Product and Service Solutions) 19. 

Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan product moment, dengan 

bantuan software pengolahan data statistik, diperoleh hasil bahwa skala adaptasi 

lingkungan yang terdiri dari 18 aitem terdapat 14 aitem yang valid, dengan kata 

lain ada 4 aitem yang tidak valid. Koefisien validitas berkisar antara 0,536 sampai 

dengan 0,268 dengan taraf signifikansi 5%. 

Tabel 4.2 Blueprint Skala Adaptasi Lingkungan setelah Tryout 

Aspek Indikator Perilaku Jumlah Item Jumlah Jumlah 
Item 
Valid 

Fav Unfav 

Penyesuaian 
diri 

a. Adaptive 
b. Adjustive 

(1), 2 
 

3, (4) 

5, 6 
 

7, 8 

 
8 

 

6 

Penyesuaian 
sosial 

a. Recognition 
b. Participation 
c. Social Approval 
d. Altruism 
e. Conformity 

9, 10 
 

13, 14 
 

17 

 
11, 12 

 
(15), 16 

 
(18) 

 

10 8 

Jumlah  9 9 18 14 

Keterangan : (…) adalah item yang tidak valid. 

 

b. Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh 

mana hasil suatu pengukuran dengan instrument tersebut dapat dipercaya. Uji 

reliabilitas dilakukan terhadap instrument penelitian, yaitu skala adaptasi 

lingkungan kepada 68 orang siswa SMA Semesta, Semarang yang merupakan 
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sampel dari penelitian ini. Semakin tinggi koefisien reliabilitas di atas 0,6, semakin 

tinggi pula reliabilitas alat ukur tersebut. 

Hasil uji reliabilitas dari skala adaptasi lingkungan menggunakan nilai Alpha 

Cronchbach dengan bantuan software olah data statistik. Diperoleh koefisien 

reliabilitas sebesar 0,634 sehingga skala adaptasi lingkungan dinyatakan reliabel. 
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