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BAB IV 

 
PERSIAPAN DAN PENGUMPULAN DATA 

 
A. Orientasi Kancah Penelitian 

Langkah awal sebelum melaksanakan proses penelitian adalah 

adanya pengetahuan berkaitan dengan tempat yang akan digunakan 

untuk penelitian. Langkah selanjutnya adalah menentukan subjek untuk 

penelitian, serta menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam 

proses penelitian. Penelitian ini  dilaksanakan  di  Akademi Kepolisian 

Semarang yang berada di Jl. Sultan Agung No 131 Candi Baru 

Semarang, Jawa Tengah. Akademi Kepolisian atau sering disingkat 

Akpol adalah sebuah Lembaga Pendidikan Kepolisian untuk mencetak 

perwira Polri.  

Akademi Kepolisian merupakan unsur pelaksana pendidikan 

pembentukan Perwira Polri yang berada di bawah Lemdiklat Polri, Akpol 

sendiri dipimpin oleh seorang Gubernur Akpol berpangkat Inspektur 

Jendral Polisi yang diangkat langsung oleh Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia (Kapolri). Tujuan didirikannya akademi kepolisian tidak lepas 

dari visi dan misi yang ada di Akademi Kepolisian.  Visi Akpol yaitu 

“Menjadi Lembaga Pendidikan yang Menghasilkan Polisi Profesional, 

Cerdas, Bermoral, dan Modern yang Berwawasan Global Dan Berstandar 

Internasional (World Class Police Academy)”, sedangkan misi Akpol 

sendiri diantaranya: 
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1. Menyelenggarakan pendidikan pembentukan perwira Polri melalui 

kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan secara bertahap 

dan berkesinambungan pada setiap tingkat pendidikaan. 

2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dalam upaya pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan bidang 

kepolisian. 

3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang terkait 

dengan bidang kepolisian. 

4. Menyelenggarakan tata kelola institusi yang berorientasi pada 

pelayanan prima dan berkembang menjadi pusat unggulan (center of 

excellence). 

5. Mengembangkan kerjasama dan jejaring kerja dengan berbagai 

lembaga di dalam dan luar negeri. 

Jumlah Personel Akademi Kepolisian Republik Indonesia yang 

bertugas di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang mencapai 509 

personel, dari pangkat Perwira sampai dengan Tamtama, dari jumlah 

tersebut sekitar 45 personel bintara memiliki tugas pokok untuk 

melakukan pengamanan di 3 pos pintu gerbang keluar masuk Akpol 

selama 24 jam. Selain 3 pos tersebut, Akpol memiliki objek-objek vital 

yang oleh Surat Perintah Gubernur Akpol diwajibkan untuk dilakukan 

pengamanan di tempat-tempat tersebut. Objek vital ini terdiri dari 5 buah 

gedung (kantor Gubernur, kantor Administrasi, gedung Kelas Taruna, 

gedung Senjata, dan gedung Bhayangkara) yang dijaga secara bergiliran 
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(piket gedung) oleh 2 orang personel Polri yang telah ditetapkan oleh 

surat perintah Gubernur setiap bulannya dan objek lainnya adalah 

Asrama Taruna yang dijaga oleh 5 orang personel Polri secara insidentil. 

Adapun beberapa pertimbangan yang mendasari peneliti melakukan 

penelitian pada anggota Polri di Akademi Kepolisian adalah sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil wawancara singkat, ditemukan responden yang 

mengukapan hal–hal yang terkait dengan kecemasan dalam 

melaksanakan tugas pengamanan markas. 

2. Belum pernah dilakukan penelitian tentang hubungan dukungan 

sosial dan persepsi terhadap terorisme dengan kecemasan dalam 

melaksanakan tugas pengamanan markas di Akademi Kepolisian  

3. Akademi Kepolisian merupakan aset vital negara, yaitu sebagai 

tempat pendidikan dan pelatihan anggota Polri maupun pencetak 

calon pemimpin Instansi Polri yang rentan dengan ancaman 

kejahatan termasuk Terorisme 

4. Akademi Kepolisian bersedia untuk dijadikan tempat penelitian, yang 

juga memberikan akses kemudahan dalam penelitian karena 

merupakan tempat dinas peneliti. 

B. Penyusunan Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan tiga alat ukur, yaitu skala kecemasan 

dalam melaksanakan tugas pengamanan markas, skala dukungan sosial, 

dan skala persepsi terhadap terorisme.  
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1. Skala kecemasan dalam melaksanakan tugas pengamanan 

markas 

Skala disusun untuk mengetahui kecemasan dalam 

melaksanakan tugas pengamanan Markas pada anggota Polri dengan 

memperhatikan skor dari skala tersebut. Skala ini disusun berdasarkan 

gejala-gejala kecemasan. Adapun sebaran item pada skala 

kecemasan dalam melaksanakan tugas pengamanan markas dapat 

dilihat pada tabel 4.1. 

  
Tabel 4.1. 

Sebaran item Skala Kecemasan dalam Melaksanakan 
Tugas Pengamanan Markas 

Gejala –Gejala 
Item Nomor Jumlah 

Kognitif 1,2 2 

Afektif 3,4 2 

Konatif 5,6 2 

Fisik  7,8,9 3 

Jumlah 9 9 
 
 
 

2. Skala dukungan sosial  

Skala dukungan sosial disusun untuk mengetahui dukungan sosial 

yang diperoleh anggota Polri dengan memperhatikan skor dari skala 

tersebut. Skala ini disusun berdasarkan bentuk-bentuk dukungan 

sosial. Adapun sebaran item pada skala dukungan sosial dapat dilihat 

pada tabel 4.2 
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                        Tabel 4.2       
Sebaran item Skala Dukungan Sosial 

Bentuk-bentuk 
Item Nomor Jumlah 

Emosional 10,11 2 

Informasi 12,13 2 

Penghargaan 14,15 2 

Instrumental 16,17 2 

Jaringan Sosial 18,19 2 

Jumlah 10 10 

 

3. Skala persepsi terhadap terorisme 

Skala persepsi terhadap terorisme disusun untuk mengetahui 

persepsi terhadap terorisme pada anggota Polri dengan 

memperhatikan skor dari skala tersebut. Skala ini disusun 

berdasarkan aspek-aspek persepsi yang terdiri dari 6 item yang 

bersifat pernyataan yang bersifat positif (favourable). Adapun 

sebaran item pada skala persepsi terhadap terorisme dapat dilihat 

pada tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 
Sebaran item Skala Persepsi terhadap Terorisme 

 

Bentuk 
Item Nomor Jumlah 

Kognitif 20,21,22 3 

Afektif 23,24,25 3 

Jumlah 6 6 
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C. Perijinan  

Sebelumnya  peneliti  mengajukan  surat  pengantar  izin  penelitian  

dari Kepala Program Studi Magister Psikologi Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata untuk mengadakan penelitian di 

Akademi Kepolisian di Semarang, peneliti mengajukan surat izin penelitian 

yang dikeluarkan dari Universitas Katolik Soegijapranata bernomor : 

004/B.3.2/MS/IX/ 2020 tanggal 7 September 2020,  kemudian peneliti 

mengajukan izin melakukan penelitian pada pihak Akademi Kepolisian 

dengan menyerahkan surat izin penelitian yang telah dikeluarkan dari 

Program Studi Magister Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata, kemudian peneliti diizinkan untuk mengambil dan 

mengumpulkan data penelitian di Akademi Kepolisian. 

D. Uji Coba Alat Ukur  

Skala yang telah disusun oleh peneliti selanjutnya dilakukan pre 

eliminary oleh dua dosen pembimbing, yakni pembimbing pertama dan 

pembimbing kedua. Pengujian validitas isi dilakukan dalam dua kali 

bimbingan via email dengan pembimbing pertama pada tanggal yakni pada 

tanggal 26 Agustus 2020 dan 2 September 2020, dan via tatap muka 

dengan pembimbing kedua pada tanggal 1 September 2020. Pada tanggal 

7 sampai dengan 11 september, dan dilanjutkan 14 September 2020 

peneliti mulai mengawali dengan penyebaran skala try out untuk 

mengetahui validitas dan reliabilitas item pada skala yang akan 

didistribusikan. Try out skala dilakukan pada 50 personel polri yang 
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melaksanakan tugas pengamanan markas, pada tanggal 7-15 September 

2020. 

Tahap selanjutnya setelah pengumpulan data try out adalah uji 

validitas skala dengan bantuan SPSS versi 16.0 menggunakan teknik uji 

korelasi product moment Pearson yang selanjutnya dikoreksi dengan 

korelasi Part whole. Validitas adalah pertimbangan yang paling utama 

dalam mengevaluasi kualitas tes sebagai instrumen ukur (Azwar, 2015). 

Pada perkembangan lebih lanjut, validitas lalu dipandang sebagai suatu 

karakteristik skor tes dan bukanlah karakterisitik tes ataupun karraakteristik 

skor tes.Penilaian validitas masing-masing butir aitem pernyataan dapat 

dilihat dari nilai corrected item-total correlation masing-masing butir 

pernyataan item (Azwar, 2015).  

Kriteria pengujian yaitu; jika r hitung ≥ 0,2353 (r table dengan uji satu 

arah dengan tingkat signifikansi 0,05) maka instrumen atau item-item 

pernyataan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid), 

jika r hitung < 0,2353 (r table dengan uji satu arah dengan tingkat 

signifikansi 0,05) maka instrumen atau item-item pernyataan tidak 

berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid). 

Sementara uji reliabilitas menggunakan teknik Cronbach Alpha. Hasil 

analisis validitas dan reliabilitas alat ukur adalah sebagai berikut: 
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1. Validitas dan Reliabilitas Skala Kecemasan dalam Melaksanakan 

tugas Pengamanan Markas  

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa skala kecemasan dalam 

melaksanakan tugas pengamanan markas diperoleh hasil bahwa dari 

9 item terdapat 8 item yang valid dan 1 item yang gugur. Item yang 

valid mempunyai koefisien korelasi antara 0,239 sampai dengan 

0,646. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran penelitian, 

sedangkan sebaran item yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 

4.4. 

Sementara koefisien reliabilitas Alpha Cronbach pada skala 

kecemasan dalam melaksanakan tugas pengamanan markas sebesar 

0,708. Alat ukur ini tergolong reliabel sehingga dapat digunakan dalam 

penelitian ini. Hasil perhitungan reliabilitas pada skala kecemasan 

dalam melaksanakan tugas pengamanan markas selengkapanya 

dapat dilihat pada lampiran penelitian.  
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Tabel 4.4 
Sebaran Item Valid dan Gugur  

Skala kecemasan dalam melaksanakan  
tugas pengamanan Markas 

Bentuk 
Item Nomor Valid  Gugur 

Kognitif 1,2 2 0 

Afektif 3,4 2 0 

Konatif 5,6* 1 1 

Fisik  7,8,9 3 0 

Jumlah 9 8 1 

Keterangan:  
Dengan tanda (*) merupakan item gugur 

 

 

Setelah mengetahui item yang valid dan item yang tidak valid atau 

item gugur pada skala kecemasan dalam melaksanakan tugas 

pengamanan markas. Selanjutnya peneliti menyusun kembali skala 

tersebut untuk dipakai sebagai skala penelitian yang sebenarnya. Item 

yang gugur tidak digunakan dalam penelitian selanjutnya. Adapun 

sebaran baru dari skala skala kecemasan dalam melaksanakan tugas 

pengamanan markas dapat dilihat pada tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 
Sebaran baru item Skala kecemasan dalam melaksanakan 

tugas pengamanan Markas 

Gejala –Gejala 
Item Nomor Jumlah 

Kognitif 1,2 2 

Afektif 3,4 2 

Konatif 5 1 

Fisik  6(7),7(8),8(9) 3 

Jumlah 8 8 

         Keterangan:  
         Tanda (  ) merupakan nomor item sebelum uji coba 

 
 
 

2. Validitas dan Reliabilitas Skala Dukungan Sosial 

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa skala dukungan sosial 

diperoleh hasil bahwa dari 10 item terdapat 8 item yang valid dan 2 

item yang gugur. Item yang valid mempunyai koefisien korelasi antara 

0,329 sampai dengan 0,568. 
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Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran penelitian, 

sedangkan sebaran item yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 

4.6.  

Sementara koefisien reliabilitas Alpha Cronbach pada skala 

dukungan sosial sebesar 0,750. Alat ukur ini tergolong reliabel 

sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini. Hasil perhitungan 

reliabilitas pada skala dukungan sosial selengkapanya dapat dilihat 

pada lampiran penelitian. 

Tabel 4.6 
Sebaran Item Valid dan Gugur  

Skala Dukungan Sosial 

Bentuk-Bentuk 
Item Nomor Valid Gugur 

Emosional 10,11 2 0 

Informasi 12,13 2 0 

Penghargaan 14,15 2 0 

Instrumental 16,17* 1 1 

Jaringan Sosial 18*,19 1 1 

Jumlah 10 8 2 

Keterangan: 

Dengan tanda (*) merupakan item gugur 
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Setelah mengetahui item yang valid dan item yang tidak valid atau 

item gugur pada skala dukungan sosial, selanjutnya peneliti menyusun 

kembali skala tersebut untuk dipakai sebagai skala penelitian yang 

sebenarnya, sedangkan item yang gugur tidak digunakan dalam 

penelitian selanjutnya. Adapun sebaran baru dari skala skala 

dukungan sosial dapat dilihat pada tabel 4.7. 

                                              
Tabel 4.7 

                               Sebaran item Skala Dukungan Sosial 

Bentuk-bentuk 
Item Nomor Jumlah 

Emosional 9(10),10(11) 2 

Informasi 11(12),12(13) 2 

Penghargaan 13(14),14(15) 2 

Instrumental 15(16) 1 

Jaringan Sosial 16(19) 1 

Jumlah 8 8 

Keterangan: 

Tanda (  ) merupakan nomor item sebelum uji coba 
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3. Validitas dan Reliabilitas Skala Persepsi terhadap Terorisme  

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa skala persepsi terhadap 

terorisme diperoleh hasil bahwa dari 6 item terdapat 6 item 

keseluruhan valid. Item yang valid mempunyai koefisien korelasi 

antara 0,250 sampai dengan 0,628. Hasil selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran penelitian, sedangkan sebaran item yang valid dan 

gugur dapat dilihat pada tabel 4.8.  

Sementara koefisien reliabilitas Alpha Cronbach pada skala 

persepsi terhadap terorisme sebesar 0,733. Alat ukur ini tergolong 

reliabel sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini. Hasil 

perhitungan reliabilitas pada skala skala persepsi terhadap terorisme 

selengkapanya dapat dilihat pada lampiran penelitian. 

Tabel 4.8 
Sebaran Item Valid dan Gugur  

Skala Persepsi terhadap Terorisme  

Bentuk 
Item Nomor Valid  Gugur 

Kognitif 20,21,22 3 0 

Afektif 23,24,25 3 0 

Jumlah 6 6 0 
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Setelah mengetahui item yang valid dan item yang tidak valid 

atau item gugur pada skala persepsi terhadap terorisme, 

selanjutnya peneliti menyusun kembali skala tersebut untuk 

dipakai sebagai skala penelitian yang sebenarnya, sedangkan 

item yang gugur tidak digunakan dalam penelitian selanjutnya. 

Adapun sebaran baru dari skala skala persepsi terhadap 

terorisme dapat dilihat pada tabel 4.9 

 
                  Tabel 4.9 

              Sebaran baru item Skala Persepsi terhadap Terorisme 
 

Bentuk 
Favourable Jumlah 

Kognitif 17(20),18(21),19(22) 3 

Afektif 20(23),21(24),22(25) 3 

Jumlah 6 6 

                          Keterangan:  
     Tanda (  ) merupakan nomor item sebelum uji coba 
 
 

E. Pengumpulan Data  

Setelah melakukan uji coba dan mendapatkan item yang valid, 

kemudian peneliti melakukan pengumpulan data penelitian. Pengumpulan 

data dilakukan dimulai pada tanggal 18 September 2020 sampai dengan 

16 Oktober 2020. Subjek yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 130 

anggota Polri. 

Penyebaran skala dilakukan oleh penelitian sendiri dengan cara 

mendatangi dan memberikan skala kuesioner penelitian kepada anggota 
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Polri yang sedang melaksanakan tugas pengamanan Markas di Akademi 

Kepolisian, baik yang rutin atau yang insidentil sebanyak 130 sampel 

penelitian.  Jadwal pelaksanaan tugas pengamanan Markas di Akademi 

Kepolisian diambil dari Surat Perintah Gubernur Akademi Kepolisian yang 

dikeluarkan pada tanggal 28 Agustus 2020 dan 28 September 2020 

tentang pengamanan markas Akademi Kepolisian. 

Tahap selanjutnya setelah pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan 

pencatatan hasil dan membuat tabulasi data untuk kemudian dilakukan 

perhitungan. 

 

 


