
 

 

 

BAB IV 

PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 
 

4.1 Orientasi Kancah 
 

Penelitian akan dilaksanakan di Kota Semarang. Adapun beberapa hal 

yang menjadi bahan pertimbangan yang mendasari mengapa peneliti memilih 

Kota Semarang sebagai kancah penelitian antara lain, kriteria atau ciri-ciri subjek 

yang sudah ditetapkan pada penelitian ini sangat mudah ditemukan di Kota 

Semarang. Terakhir yang tidak kalah pentingnya kancah penelitian mudah 

dijangkau oleh peneliti, sehingga penelitian berjalan lebih efisien dan  

memberikan kemudahan bagi peneliti untuk menjalankan proses penelitian 

dengan menghemat tenaga, waktu dan biaya. 

Secara administrasi Kota Semarang dibagi menjadi 16 Kecamatan antara 

lain Semarang Tengah, Semarang Barat, Semarang Utara, Semarang Selatan, 

Semarang Timur, Gayamsari, Gajahmungkur, Pedurungan, Candisari, Ngaliyan, 

Tugu, Banyumanik, Genuk, Gunung Pati, Tembalang, dan Mijen. Berdasarkan 

data dari Badan Pusat Statistik Semarang, jumlah pendudukan dengan usia 16 

sampai dengan 25 tahun (generasi Z) sebanyak 229.768 jiwa dengan total 

penduduk sebanyak 1,674,358 sampai dengan Desember 2019. 

Subjek pada penelitian ini memiliki karakteristik antara lain, individu 

dengan rentang usia 18 hingga 25 tahun (generasi Z) yang bertempat tinggal di 

Kota Semarang, aktif menggunakan dan bermain sosial media Instagram, 

Whatsapp, dan Twitter. Jumlah partisipan pada penelitian sebanyak seratus 

orang partisipan. Sebelum menyebarkan angket peneliti melakukan survei 

terkait dengan penggunaan sosial media di Semarang. Dari hasil tersebut 

menunjukan bahwa Instagram merupakan aplikasi jejaring sosial yang paling 

diminati oleh generasi Z saat ini, disusul dengan Whatsapp dan Twitter. 
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Berhubung pada penelitian ini bersifat komparatif. Dimana 

membandingkan jenis kelamin dan jenjang pendidikan, maka peneliti akan 

mencari dan mengelompokkan subjek sesuai gender yaitu laki-laki dengan laki- 

laki dan perempuan dengan perempuan, serta pengelompokkan sesuai dengan 

jenjang pendidikan yang telah mereka dapatkan. 

 

4.2 Persiapan Pengumpulan Data Penelitian 
 

Sebelum proses pengambilan data dilakukan, peneliti akan 

mempersiapkan beberapa hal seperti, pertama melakukan sedikit wawancara 

secara umum diawal untuk mengetahui respon, serta alasan mengapa 

shadenfreude seringkali muncul secara tidak sadar. Kedua membuat alat ukur 

yang disusun berdasarkan tiga aspek yang dikemukakan oleh Van Dijk dan 

Ouwerkerk (2014). Dari ketiga aspek tersebut peneliti berhasil menyusun 32 

pernyataan mengenai schadenfreude, yang terdiri dari enam belas item favorable 

dan enam belas item unfavorable. Hal terakhir yang dilakukan oleh peneliti yang 

tidak kalah pentingnya adalah mencari dan menyebarkan angket schadenfreude 

sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan topik 

dan pembahasan penelitian. 

Pada penelitian kali ini peneliti tidak mempersiapkan perijinan yang 

khusus, karena angket yang akan dibagikan bersifat individual dan tidak 

bersangkutan dengan organisasi ataupun instansi tertentu. Alat ukur yang akan 

digunakan pada penelitian kali ini hanya satu yaitu skala schadenfreude yang 

terdiri dari 32 pernyataan. 
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4.3 Uji Coba Alat Ukur 
 

Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini adalah skala schadenfreude. 

Penyusunan alat ukur dimulai dengan menentukan aspek-aspek dari setiap 

variabel yang akan digunakan sebagai alat ukur untuk menyusun skala psikologi 

sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Dijk dan Ouwerkerk (2014). 

Skala schadenfreude disusun untuk mengetahui pengekspresian schadenfreude 

pada generasi Z yang bermain sosial media. Dengan memperhatikan skor dari 

skala tersebut, semakin tinggi skor yang diperoleh oleh subjek maka semakin 

intens pula pengekspresian schadenfreude pada subjek tersebut. 

Sebelum mengetahui intensitas atau skor schadenfreude terlebih dahulu 

peneliti akan menguji validitas dan reliabilitas dari skala schadenfreude dengan 

menyebarkan kepada empat puluh subjek. Validitas skala schadenfreude diuji 

dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Pearson yang 

selanjutnya dikoreksi dengan korelasi Part whole melalui program SPSS for 

windows versi 16.0. 

tabel 4.2 deskripsi penyebaran uji coba alat ukur 
 

No. Jenis 
kelamin 

Jenjang pendidikan Total 

1. Laki- laki 
Perempuan 

Pendidikan dasar (SMP) 5 

2. Laki-laki 
Perempuan 

Pendidikan menengah 
(SMA/SMK) 

22 

3. Laki-laki 
Perempuan 

Pendidikan tinggi (Diploma, 
Sarjana, Magister, Doktor) 

13 

Total   40 

 

 
Pengujian validitas pada skala schadenfreude dilaksanakan dengan dua 

putaran. Hasil uji validitas pada putaran yang pertama pada skala schadenfreude 

yang berjumlah 32 item, dinyatakan ada dua item gugur. Item yang gugur/ tidak 

valid adalah item nomor delapan dan item nomor 27, sehingga dari 32 item 
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tersisa tiga puluh item valid. Dua item yang dinyatakan gugur kemudian dihapus 

dan dilakukan uji validitas skala schadenfreude putaran kedua. Hasil uji validitas 

pada putaran yang kedua ini, dari tiga puluh item yang ada semua item 

dinyatakan valid secara keseluruhan. Item yang valid mempunyai koefisien 

validitas antara 0.283 sampai dengan 0.733. Koefisien reliabilitas Alpha 

Cronbach skala schadenfreude adalah 0.919. Alat ukur schadenfreude  ini 

bersifat reliabel, sehingga dapat digunakan pada penelitian ini. 

Tabel 4 2 Hasil uji validasi skala schadenfreude 
 

  Item Schadenfreude Total 

Aspek 
Favorable Unfavorable 

item 
valid 

Perasaan pasif 1, 4, 9, 12, 17, 5, 8*, 13, 11 
  20 16,21, 24,  

Berharap dan mengantisipasi 2, 10, 18, 25, 6, 14, 22, 29, 9 

Penderitaan  27* 31  

Mengambil tindakan untuk 3, 11, 19, 26, 28 7, 15, 23, 30, 10 

membawa penderitaan  32  

Total 16 16 30 

 

*= item gugur (tidak valid) 
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4.4 Pengumpulan Data Penelitian 
 

Proses pengambilan data pada penelitian akan dilaksanakan pada 

pertengahan September 2020, dengan melibatkan 100 orang partisipan dan 

menggunakan skala schadenfreude yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. 

Pada penelitian ini terdapat pengklasifikasian kelompok antara lain 

pengklasifikasian jenjang kelompok yang akan diklasifikasikan menjadi tiga 

kelompok yaitu kelompok pendidikan dasar, kelompok pendidikan menengah, 

dan kelompok pendidikan tinggi, serta pengklasifikasian gender yaitu laki-laki dan 

perempuan. 

Adanya pengklasifikasian kelompok tersebut menyebabkan peneliti akan 

membagi proses penyebaran angket menjadi dua tahapan. Tahap pertama 

peneliti akan berfokus pada subjek dengan klasifikasi jenjang pendidikan dasar, 

karena di Kota Semarang cukup sulit untuk mencari subjek dengan lulusan SMP 

yang berusia 18-25 tahun dan aktif bermain sosial media maka peneliti 

memutuskan hanya menargetkan sepuluh subjek saja pada klasifikasi kelompok 

ini. Pada tahap pertama peneliti hanya dapat memperoleh Sembilan partisipan 

yang berlulusan SMP. Tahap kedua peneliti akan sekaligus menyebar angket 

kepada klasifikasi kelompok jenjang pendidikan menengah dan jenjang 

pendidikan tinggi. Pada tahap kedua tersebut peneliti mendapatkan 54 

responden SMA/SMK dan 37 responden pendidikan tinggi (Diploma/ Sarjana/ 

Magister)Hal itu dilakukan, karena kelompok dengan klasifikasi kelompok 

keduanya mudah ditemukan di Kota Semarang. Adapun untuk perbandingan 

antara kelompok laki-laki dan perempuan akan diambil sesuai dengan gender 

yang diisi oleh subjek pada klasifikasi jenjang pendidikan. 
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Penelitian ini akan melibatkan seratus subjek yang sesuai dengan 

kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti sebelumnya. Penyebaran skala 

schadenfreude ini akan dilakukan melalui google form. Hal itu dilakukan, karena 

saat ini kondisi dan keadaan tidak kondusif untuk bertemu langsung bertatap 

muka untuk menyebar angket, selain itu skala schadenfreude yang disebarkan 

melalui google form akan membantu peneliti untuk lebih menggunakan waktu 

secara efektif dan efisien. 


