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BAB 4 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA 

  

4.1. Orientasi Kancah kasih alasan 

Hal yang peneliti lakukan pertama kali dalam melakukan pengumpulan 

data, yaitu peneliti melakukan persiapan yang matang serta menentukan tempat 

pengumpulan data agar pengumpulan data dapat berjalan dengan lancar sesuai 

rencana. Orientasi kancah dilakukan untuk mengetahui kondisi tempat untuk 

pengambilan data dalam penelitian. Tempat pengumpulan data dilakukan di 

Universitas Katolik Soegijapranata yang berada di Jalan Pawiyatan Luhur IV/1, 

Bendan Dhuwur, Semarang. 

Kancah penelitian dalam penelitian adalah Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang 

biasa disebut dengan Unika merupakan kelanjutan dari Universitas Atma Jaya 

Semarang dan Institut Teknologi Katolik Semarang (ITKS) yang berdiri pada 

tanggal 5 Agustus 1982. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang memiliki 

10 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknologi Pertanian, 

Fakultas Kedokteran, Fakultas Psikologi, Fakultas Hukum dan Komunikasi, 

Fakultas Arsitektur dan Desain, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Komputer, 

Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan antara 

peran ayah dengan kontrol diri pada mahasiswa. Adapun pertimbangan peneliti 

untuk melakukan penelitian di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 

yaitu, menemukan beberapa kasus mengenai rendahnya kontrol diri pada 

mahasiswa di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 
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Berdasarkan pertimbangan yang ada, peneliti memutuskan untuk 

mengadakan penelitian di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa laki-laki universitas katolik 

soegijapranata Semarang dengan rentang usia 18-22 tahun yang tinggal 

bersama orangtua dan orangtua dalam kondisi utuh atau tidak bercerai. 

 

4.2. Persiapan Pengumpulan Data 

Peneliti melakukan persiapan untuk mengumpulkan data, yaitu: subjek 

penelitian, penyusunan alat ukur, dan permohonan izin penelitian. 

4.2.1. Subjek Penelitian 

Teknik sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 

Incidental Sampling yaitu mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang berjenis kelamin laki-laki dengan rentang usia 18-22 tahun yang 

tinggal bersama orangtua dan orangtua dalam kondisi utuh atau tidak bercerai. 

Peneliti menggunakan tryout terpakai sebagai strategi pemanfaatan data yang 

terkumpul, dimana peneliti hanya satu kali mengambil data, data tersebut 

digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas serta untuk menguji hipotesis data 

yang diolah menggunakan bantuan program SPSS 22.0 for windows. 

4.2.2. Penyusunan Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan dua skala, yaitu skala kontrol diri dan skala 

peran ayah. Skala kontrol diri disusun berdasarkan aspek-aspek kontrol diri, dan 

skala peran ayah disusun berdasarkan peranan ayah.  Model skala yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert atau skala sikap, dimana 

terdapat empat alternatif jawaban dan subjek diminta untuk memilih salah satu 

jawaban yang sesuai dengan keadaan subjek. 
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1. Skala Kontrol Diri 

Skala kontrol diri disusun berdasarkan aspek-aspek kontrol diri yaitu 

aspek kontrol perilaku, aspek kontrol kognitif, aspek kontrol keputusan. Jumlah 

item skala kontrol diri adalah 18 item yang terdiri dari 9 item favorable dan 9 item 

unfavorable. 

Tabel 4. 1. Blueprint kontrol diri. 

Aspek-aspek Kontrol Diri 
Nomor Item 

Total Item 
Favorable Unfavorable 

Kontrol Perilaku 
Kontrol Kognitif  
Kontrol Keputusan 

1, 7, 13 
2, 8, 14 
3, 9, 15 

4, 10, 16 
5, 11, 17 
6, 12, 18 

6 
6 
6 

Total 9 9 18 

 

2. Skala Peran Ayah 

Skala peran ayah disusun berdasarkan peranan ayah, yang terdiri dari 

pendukung finansial, jadi teman bagi anak, pemberi kasih sayang, pengajar dan 

teladan bagi anak, mengawasi dan mengajarkan kedisiplinan, pelindung, 

konsultan dan penasehat, dan pendukung keberhasilan anak. Jumlah 

keseluruhan item skala peran ayah adalah 32 item yang terdiri dari 16 item 

favorable dan 16 item unfavorable. 

Tabel 4. 2. Blueprint skala peran ayah 

Peran ayah 
Item 

Total Item 
Favorable Unfavorable 

Pendukung finansial 
Jadi teman bagi anak 
Pemberi kasih sayang 
Pengajar dan teladan bagi anak 
Mengawasi dan mengajarkan 
kedisiplinan 
Pelindung 
Konsultan dan Penasehat 
Pendukung keberhasilan anak 

1, 17 
2, 18 
3, 19 
4, 20 
5, 21 

 
6, 22 
7, 23 
8, 24 

9, 25 
10, 26 
11, 27 
12, 28 
13, 29 

 
14, 30 
15, 31 
16, 32 

4 
4 
4 
4 
4 
 
4 
4 
4 

Total 16 16 32 
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4.2.3. Permohonan Izin 

Sebelum melaksanakan penelitian, pertama-tama peneliti melakukan 

pengurusan surat izin penelitian. Peneliti mengajukan surat permohonan izin 

penelitian yang diberikan oleh Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang dengan nomor surat 1222/B.7.3/FP/VIII/2020 yang di 

tandatangani oleh Kepala Program Studi Dr. Suparmi, M.Si. pada tanggal 26 

Agustus 2020. 

 

4.3. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilaksanakan selama dua puluh empat hari pada 

tanggal 28 Agustus 2020 hingga 21 September 2020. Subjek yang diperoleh 

dalam penelitian ini ada 93 mahasiswa laki-laki Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. 

Tabel 4. 3. Sebaran subjek berdasarkan fakultas. 

No Fakultas Jumlah Presentase 

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis 19 20% 

2. Fakultas Teknologi Pertanian 13 14% 

3. Fakultas Kedokteran 2 2% 

4. Fakultas Psikologi 28 30% 

5. Fakultas Hukum dan Komunikasi 10 11% 

6. Fakultas Arsitektur dan Desain 5 5% 

7. Fakultas Teknik 6 6% 

8. Fakultas Ilmu Komputer 5 5% 

9. Fakultas Bahasa dan Seni 5 5% 

10. Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan 0 0% 

Total  93 100% 
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Strategi yang peneliti pilih sehingga data dapat terkumpul yaitu tryout 

terpakai, dimana peneliti hanya satu kali mengambil data yang digunakan untuk 

pengujian statistika, yaitu untuk uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi dan analisis 

data. Subjek diminta untuk mengisi kuesioner skala melalui google form yang 

dibagikan atau disebarluaskan melalui media sosial, seperti LINE, Whatsapp dan 

Instagram yang dimana subjek diminta untuk mengisi kuesioner skala dengan 

jawaban yang sejujurnya. Peneliti menggunakan tryout terpakai dengan 

mempertimbangankan subjeknya, apabila pengambilan data dua kali 

kemungkinan subjek yang sudah mengisi kuesioner skala untuk tryout alat ukur 

dapat mengisi kuesioner skala kembali untuk uji hipotesis. Pengisian kuesioner 

skala melalui google form dengan pertimbangan subjek dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa, yang dimana mahasiswa saat ini memiliki smartphone, selain 

itu mengingat kondisi Indonesia saat ini dimana mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang terdampak covid-19 yang sehingga semua kegiatan 

belajar mengajar dan pelaksanaan penelitian dilakukan secara daring, maka 

pengisian kuesioner skala melalui google form sangat efisien dalam mematuhi 

peraturan pemerintah agar tidak memperluas persebaran covid-19. Form yang 

telah terisi dilakukan skoring dan setelah itu dilakukan tabulasi yang 

menghasilkan data pada lampiran B. 

 

4.4. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

4.4.1. Validitas dan Reliabilitas Skala Kontrol Diri 

Setelah melakukan pengambilan data, yang peneliti lakukan selanjutnya 

adalah melakukan uji validitas untuk skala kontrol diri. Pengujian validitas 

dilakukan menggunakan metode product moment yang dikoreksi dengan metode 
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part whole yang dibantu menggunakan program SPSS 22.0 for windows. 

Berdasarkan uji validitas skala kontrol diri yang dimana terdapat 16 item valid 

dari 18 item yang diuji, ada beberapa item gugur. Item yang gugur yaitu item 

nomor 10 dengan koefisien validitas sebesar 0,194 dan item nomor 18 dengan 

koefisien validitas sebesar 0,047. Item yang valid memiliki rentang koefisien 

antara 0,253 sampai dengan 0,570. Hasil lampiran yang valid dan tidak valid 

pada skala kontrol diri dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4. 4. Sebaran nomor item yang gugur pada skala kontrol diri. 

Aspek-aspek Kontrol Diri 
Nomor Item 

Total Item 
Valid Favorable Unfavorable 

Kontrol Perilaku 
Kontrol Kognitif  
Kontrol Keputusan 

1, 7, 13 
2, 8, 14 
3, 9, 15 

4, 10*, 16 
5, 11, 17 
6, 12, 18* 

5 
6 
5 

Total 9 7 16 

Keterangan: (*) item gugur 

Hasil uji reliabilitas pada skala kontrol diri menunjukan koefisien Alpha 

sebesar 0,798 dengan pengujian tiga kali putar menggunakan teknik Alpha 

Cronbach. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas terlampir pada lampiran C-1. 

Setelah dilakukan uji coba skala kontrol diri terdapat item yang valid dan 

item yang tidak, item yang tidak valid tersebut pada item nomor 10 dan 18. Item 

yang gugur tersebut disisihkan dan item yang valid dijumlah, dan jumlah skor 

setiap skala menjadi skor masing-masing variabel yang terlampir pada lampiran 

D-1. 

4.4.2. Validitas dan Reliabilitas Skala Peran Ayah 

Hasil uji validitas pada skala peran ayah menunjukan bahwa terdapat 31 

item valid dari 32 item yang diuji. Item yang gugur itu terdapat pada item nomor 

11 dengan koefisien validitas 0,190. Item yang valid memiliki rentang koefisien 
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dari 0,259 sampai dengan 0,716. Hasil valid dan tidak valid dapat dilihat pada 

tabel 4.5. 

Tabel 4. 5. Sebaran item yang gugur pada skala peran ayah 

Keterangan: (*) item gugur 

Hasil uji reliabilitas pada skala peran ayah menunjukan koefisien Alpha 

0,919 dengan pengujian dua kali putaran menggunakan teknik Alpha Cronbach. 

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas terlampir pada lampiran C-2. 

Setelah dilakukan uji coba skala kontrol diri terdapat item yang valid dan 

item yang tidak, item yang tidak valid tersebut pada item nomor 11. Item yang 

gugur tersebut disisihkan dan item yang valid dijumlah, dan jumlah skor setiap 

skala menjadi skor masing-masing variabel yang terlampir pada lampiran D-2.

Peran ayah 
Item 

Total Item 
Valid Favorable Unfavorable 

Pendukung finansial 
Jadi teman bagi anak 
Pemberi kasih sayang 
Pengajar dan teladan bagi anak 
Mengawasi dan mengajarkan 
kedisiplinan 
Pelindung 
Konsultan dan Penasehat 
Pendukung keberhasilan anak 

1, 17 
2, 18 
3, 19 
4, 20 
5, 21 

 
6, 22 
7, 23 
8, 24 

9, 25 
10, 26 
11*, 27 
12, 28 
13, 29 

 
14, 30 
15, 31 
16, 32 

4 
4 
3 
4 
4 
 
4 
4 
4 

Total 16 15 31 


