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BAB 4 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN   

4.1       Orientasi Kancah Penelitian  

Sebelum melaksanakan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu menentukan 

tempat dimana penelitian ini akan dilaksanakan. Peneliti juga mempersiapkan diri 

dan segala hal yang sekiranya dibutuhkan untuk pelaksanaan penelitian agar 

penelitian dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir sesuai dengan harapan. 

Orientasi kancah penelitian disini bertujuan untuk mengetahui kondisi lingkungan 

tempat pengambilan data untuk penelitian. Kancah dalam penelitian ini pada 

akhirnya peneliti putuskan mengarah pada siswa penerbang pada sebuah  

sekolah penerbangan, sebut saja sekolah penerbangan “X”  dimana siswa 

penerbang yang peneliti gunakan disini adalah yang berjenis kelamin laki – laki.  

Penelitian ini dilakukan secara online yaitu terdiri dari pengisian angket 

melalui google form dan video call melalui aplikasi Whatsapp untuk pre eliminary 

interview yang ada pada bab 1 mengingat para responden yang tidak berada di 

satu kota dengan peneliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah ada atau tidaknya hubungan antara Dukungan Sosial sesama Siswa 

Penerbang dengan Stres Akademik pada Siswa Penerbang Sekolah 

Penerbangan “X”. Adapun pertimbangan yang mendasari penelitian ini adalah :  

1. Adanya permasalahan yang selalu terjadi dan selalu dihadapi oleh setiap 

penerbang khususnya ketika mereka berdinamika dalam pembelajaran 

selama menjadi siswa penerbang dimana mereka dituntut untuk 

menguasai materi pembelajaran yang ada mulai dari teori pada ground 

class sampai dengan praktek terbang dalam waktu yang cukup singkat 

yaitu 11 bulan saja. Hal ini tentunya akan memengaruhi kondisi psikis 
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dari siswa penerbang yang bersangkutan sehingga membutuhkan 

dukungan sosial dari rekan sebayanya yaitu rekan sesama siswa 

penerbang lainnya. 

2. Belum adanya penelitian yang menggunakan subjek siswa penerbang 

khususnya berkaitan dengan judul penelitian Hubungan Dukungan Sosial 

sesama Rekan Siswa Penerbang dengan Stres Akademik pada Siswa 

Penerbang Sekolah Penerbangan “X”. 

 

4.2       Persiapan Penelitian  

Penelitian dilakukan dengan menggunakan seluruh populasi dari siswa 

penerbang angkatan 38 yang seluruhnya berjenis kelamin laki – laki yang 

berjumlah 30 orang.Sementara untuk pengambilan data penelitian yang 

digunakan adalah try out terpakai dimana peneliti hanya melakukan satu kali 

pengumpulan data yang kemudian diikuti dengan pengujian validitas, reliabilitas, 

uji asumsi klasik, uji korelasi, serta analisis data dengan bantuan software atau 

program komputer SPSS for Windows 22.0. Adapun hal – hal yang perlu 

dipersiapkan sebelum melaksanakan penelitian ini antara lain sebagai berikut :  

 

4.2.1 Penyusunan Alat Ukur  

Penelitian ini menggunakan dua skala yaitu skala untuk meneliti 

Dukungan Sosial Rekan Sebaya dan skala Stres Akademik.  Skala yang ada 

tersebut masing – masing disusun berdasarkan aspek – aspek Dukungan Sosial 

Rekan Sebaya serta aspek – aspek Stres Akademik. Adapun bentuk atau jenis 

skala yang digunakan adakah Skala Likert. Skala Likert ini disusun dimana 

nantinya ketika diedarkan, responden yang bersangkutan akan memilih salah 
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satu dari empat alternatif jawaban yang sesuai dengan keadaan atau kondisinya 

berkaitan dengan pernyataan yang diajukan. Tidak ada jawaban benar ataupun 

salah pada setiap jawaban yang diberikan oleh responden. Skala Likert yang 

dibuat nantinya akan dibuat dalam bentuk google form agar dapat diedarkan 

secara online pada siswa penerbang.  

1. Skala Stres Akademik  

Skala Stres Akademik disusun berdasarkan aspek dari stres akademik 

sendiri yaitu aspek biologis dan aspek psikologis. Jumlah item pada skala stres 

ini secara keseluruhan adalah 20 item yang seluruhnya merupakan item 

favorable baik untuk aspek biologis maupun aspek psikologis. 

Tabel 4.1 Sebaran Item Skala Stres Akademik 

No Aspek Nomor Item   Jml 

  

1 Biologis 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10  10 

2.  Psikologis  11,12,13,14,15,16, 
17,18,19,20 

 10 

Total   20 

 

2. Skala Dukungan Sosial Rekan Sesama Siswa Penerbang  

Skala Dukungan Sosial Rekan Sesama Siswa Penerbang disusun 

berdasarkan jenis – jenis  dari dukungan  sosial rekan sebaya yaitu interpersonal, 

emotional, instrumental  dan cognitive. Jumlah item pada skala dukungan sosial 

ini secara keseluruhan berjumlah 40 item yang terdiri atas 20 item favorable dan 

5 item unfavorable. 

Tabel 4.2 Sebaran Item Skala Dukungan Sosial Rekan Sesama Siswa 

Penerbang 
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No Aspek Jumlah Item Total 

Favorable Unfavorable 

1 Interpersonal 1,2,3,4,5 6,7,8,9,10 10 
2.  Emotional 11,12,13,14,15 16,17,18,19,20 10 
3.  
4. 

Instrumental  
Cognitive 

21,22,23,24,25 
31,32,33,34,35 

26,27,28,29,30 
36,37,38,39,40 

10 
10 

Total 20 20 40 

 

4.2.2 Permohonan Izin 

Pelaksanaan penelitian diawali dengan berdiskusi dengan salah satu 

siswa penerbang yang merupakan teman dekat dari peneliti untuk meminta 

kesediaannya membantu peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini terlebih untuk 

hal pre eliminary interview serta penyebaran link atau tautan skala yang 

berbentuk google form kepada rekan – rekan sesama siswa penerbangnya. 

Permohonan izin penelitian ini digantikan dengan pengisian informed consent 

secara online kepada setiap responden yang mengisi karena peneliti langsung 

menyasar pada perorangannya. Peneliti juga mengajukan permohonan  izin 

untuk melakukan penelitian dari fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang kepada Sekolah Penerbangan “X” dengan surat 

bernomor 103/B.7.3/FP/IV/2020 pada tanggal 27 April 2020 yang dapat dilihat 

pada bagian akhir lampiran yaitu lampiran G-1. Sementara untuk informed 

consent dapat dilihat pada lampiran G-2.  

 

4.2.3 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian yang menggunakan try out terpakai ini peneliti lakukan selama 

enam hari terhitung dari Hari Kamis tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan 

Hari Selasa tanggal 25 Februari 2019. Selanjutnya, data yang diperoleh akan 

diuji  secara statistik antara lain validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, serta uji 

korelasi atau hipotesis. Responden yang didapatkan pun sesuai dengan yang 
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diharapkan oleh peneliti sejak awal yaitu 30 responden siswa penerbang sekolah 

penerbangan “X”  yang semuanya berjenis kelamin laki – laki.  

 Responden mengisi kuesioner melalui google form yang telah disusun 

oleh peneliti dengan alasan efisiensi dari segi waktu, tenaga, serta biaya 

mengingat keberadaan siswa penerbang sekolah penerbangan “ X” yang tidak 

satu kota dengan peneliti. Selain itu dengan google form responden dapat 

mengisi kapan saja dan dimana saja karena kuesioner dapat diakses dengan 

mudah hanya dengan membuka dan mengklik tautan atau link yang dibagikan 

via aplikasi chat Whatsapp¸ LINE, dan Direct Message  Instagram mengingat 

jadwal responden yang berprofesi sebagai siswa penerbang sebagaimana 

diketahui sangat padat. Angket yang telah terisi kemudian diskoring dan 

ditabulasi sehingga menghasilkan data yang dapat dilihat pada lampiran.  

 Setelah dilakukan olah statistik, ternyata hipotesis dari peneliti yang 

semula adalah terdapat hubungan negatif signifikan antara Dukungan Sosial 

rekan sesama Siswa Penerbang dengan Stres Akademik pada Siswa Penerbang 

BIFA, ternyata, menghasilkan hipotesis baru yaitu hipotesis ditolak. Berdasarkan 

hasil hipotesis ini, peneliti mencari tambahan data dengan menggunakan angket 

kualitatif yang disebarkan kepada rekan siswa penerbang yang sama.  

 

4.3  Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

4.3.1 Validitas dan Reliabilitas Skala Stres Akademik  

Setelah selesai melakukan pengumpulan data, langkah peneliti 

selanjutnya adalah melakukan uji validitas untuk skala Stres Akademik. 

Pengujian validitas disini menggunakan metode Product Moment. Seluruh item 

yang ada di dalam skala Stres Akademik menggunakan software SPSS for 
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Windows 22.0. Berdasarkan uji validitas putaran pertama yang dilakukan pada 

skala Stres Akademik yang terdiri dari 20 item secara keseluruhan, terdapat 11 

item gugur yaitu item nomor 4,7,11,12,13,14,15,16,18,19,dan 20. Kemudian 

dilakukan lagi uji validitas putaran kedua dengan menghilangkan ke – 11 item 

yang telah disebutkan diatas. Setelah dilakukan uji validitas putaran kedua, 

ditemukan bahwa masih ada item yang tidak valid sebanyak satu item yaitu item 

nomor 17. Uji validitas putaran ketiga pun dilakukan dengan menghilangan item 

nomor 17 tersebut sehingga pada akhirnya didapatkan delapan item yang valid 

yaitu item nomor 1,2,3,5,6,8,9,10. Koefisien validitas skala stres akademik antara 

0,735 – 0,817 dan koefesien Alpha Cronbach 0,932. Sebaran item pada skala 

Stres Akademik ini dapat dilihat pada tabel 4.3 dan seluruh hasil uji validitas pada 

skala Stres Akademik ini ini dapat dilihat pada bagian lampiran C-2. 

Tabel 4.3 Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Stres Akademik 

No Aspek Nomer Item Jml 

  

1 Biologis 1,2,3,4*,5,6,7*,8,9, 

10 

 10 

2.  Psikologis  11*,12*,13*,14*,15*,
 16*,17*,18*,19*,20* 

 10 

Total   20 

Keterangan :  

* = item yang gugur 

 

4.3.2 Validitas dan Reliabilitas Skala Dukungan Sosial Rekan Sesama 

Siswa Penerbang 

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan pada skala Dukungan 

Sosial Rekan Sesama Siswa Penerbang yang terdiri 40 item secara keseluruhan, 

ditemukan bahwa seluruh item valid tidak ada satupun yang gugur dalam 



34 
 

 

pengujian satu kali putaran. 40 item sendiri disini terdiri dari 10 item untuk jenis 

dukungan sosial interpersonal, 10 item untuk jenis dukungan sosial emotional, 10 

item untuk jenis dukungan sosial instrumental, dan 10 item untuk jenis dukungan 

sosial cognitive. Koefisien validitas skala dukungan sosial 0,455 – 0,878 dan 

koefisien Alpha Cronbach 0,977. Berdasarkan uji coba, maka, data item yang 

gugur disisihkan dan item yang valid ditabulasi ulang untuk dijadikan data 

penelitian. Hasil tersebut dapat dilihat pada lampiran D. 
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