
41 

 

BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum penelitian dilaksanakan, tahap awal yang harus 

dilakukan adalah menentukan tempat di mana penelitian akan dilakukan 

serta mempersiapkan segala sesuatunya agar penelitian dapat berjalan 

dengan lancar. Tempat penelitian yang akan digunakan pada pada 

penelitian ini adalah Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, dan 

yang menjadi subjeknya adalah mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang yang masih aktif serta memiliki BlackBerry 

dan subjek akan ditentukan dengan menggunakan metode Incidental 

Sampling. 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang merupakan 

kelanjutan dari Unika Atmajaya dan bentuk pengembangan dari Institut 

Teknologi Katolik Semarang. Didirikan tanggal 5 Agustus 1982 

berdasarkan keputusan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 

Jawa Tengah No. 059/K/22/Kop/VII/1982 dengan surat keputusan 

Mendikbud RI tanggal 24 September 1983 No. 0400/0/1983. 

Universitas Katolik Soegijapranata terletak di Jalan Pawiyatan Luhur 

IV no. 1, Bendan Dhuwur Semarang. Lembaga pendidikan ini 

berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Sandjaja No. 

175/YS/SK/VII/1981. 

Saat ini Universitas Katolik Soegijapranata Semarang memiliki 

13 program studi  yaitu Arsitek, Sipil, Manajemen, Akuntansi, 
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Perpajakan, Psikologi, Ilmu Hukum, Teknik Elektro, Teknologi 

Pangan, Sastra Inggris, Bahasa Inggris, Ilmu Komputer, dan Program 

Magister. Dari beberapa program studi tersebut akan diambil beberapa 

subjek untuk dijadikan sumber penelitian yang berkaitan dengan skripsi 

ini.  

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dan 

mengumpulkan subjek dengan menanyakan pengguna BlackBerry di 

setiap fakultas. Jumlah yang diambil tidak sama rata dan terdiri dari laki 

– laki dan perempuan. Subjek yang relatif besar diambil dari fakultas 

Ekonomi, Akuntansi dan yang paling rendah diambil dari fakultas 

Sastra Inggris. Dalam pengumpulan data peneliti menanyakan terlebih 

dahulu apakah subjek memiliki BlackBerry setelah itu jika memiliki, 

subjek akan diminta untuk mengisi skala di tempat. 

Pertimbangan peneliti memilih untuk mengadakan penelitian di 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dikarenakan : 

1. Lokasi penelitian mudah dijangkau oleh peneliti. 

2. Ciri-ciri subjek yang akan diteliti memenuhi syarat tercapainya tujuan 

penelitian. 

3. Memperoleh ijin dari pihak Rektorat Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. 

B. Persiapan Penelitian 

1. Perijinan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di dalam kampus Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. Prosedur untuk mendapatkan ijin 

mengadakan penelitian adalah : 
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a) Mengambil blangko ijin penelitian untuk diisi sehingga mendapat 

surat pengantar dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata yang ditujukan kepada Wakil Rektor I Universitas 

Katolik Soegijapranata, bernomor 58/B.7.3/FP/IX/2010 pada 

tanggal 30 Oktober 2010 yang sekaligus digunakan sebagai surat 

permohonan ijin untuk mulai mengadakan penelitian kepada Wakil 

Rektor Bidang Akademik Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. 

b) Pada tanggal 22 November 2010, penulis mendapat surat perijinan 

dari Universitas Katolik Soegijapranata untuk mengadakan 

penelitian dengan nomor 0432/B.7.3/Rek/XI/2010 

 

2. Penyusunan Alat Ukur 

Pada penelitian ini alat ukur yang digunakan untuk meneliti 

adalah skala. Penyusunan skala tersebut didasarkan pada teori yang 

telah dikemukakan pada bab sebelumnya. 

a. Skala Citra Diri 

Skala citra diri terdiri atas 28 item dengan pernyataan yang bersifat 

favourable dan unfavourable. Aspek-aspek yang digunakan untuk 

menyusun skala ini adalah aspek identitas, aspek kepuasan, aspek 

tingkah laku, aspek diri fisik, aspek diri pribadi, aspek diri 

keluarga, dan aspek diri sosial. Sebaran item skala citra diri dapat 

dilihat pada tabel-3. 
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Tabel-5 

Blue-Print Skala Citra Diri 

 

Aspek-aspek 

Citra diri 

Jumlah Pernyataan Total 

item Favourable Unfavourable 

Identitas 1,15 2,16 4 

Kepuasan 3,17 4,18 4 

tingkah laku 5,19 6,20 4 

diri fisik 7,21 8,22 4 

diri pribadi 9,23 10,24 4 

diri keluarga 11,25 12,26 4 

diri sosial 13,27 14,28 4 

Total 14 14 28 

 

b. Skala Motivasi Membeli BlackBerry 

Skala Motivasi Membeli BlackBerry terdiri atas 24 item dengan 

pernyataan yang bersifat favourable dan unfavourable. Aspek-

aspek yang digunakan untuk menyusun skala ini adalah aspek 

upaya, aspek tujuan dan aspek kebutuhan. Sebaran skala motivasi 

membeli BlackBerry dapat dilihat pada tabel-4. 

Tabel-6 

Blue-Print Skala motivasi membeli BlackBerry 

 

Aspek-aspek 

motivasi membeli 

BlackBerry 

Jumlah Pernyataan Total 

item Favourable Unfavourable 

Upaya  1,7,13,19 2,8,14,20 8 

Tujuan  3,9,15,21 4,10,16,22 8 

Kebutuhan  5,11,17,23 6,12,18,24 8 

Total 12 12 24 
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3. Uji Coba Alat Ukur 

Sebelum penelitian dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan uji 

coba terhadap alat ukur, dengan tujuan untuk mengetahui validitas 

atau kesahihan dan reliabilitas atau keandalan skala yang digunakan 

sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat dipertanggung 

jawabkan. Uji coba alat ukur dibagikan sejumlah 30 eksemplar dan 

semua skala terisi lengkap. 

Setelah pelaksanaan uji coba alat ukur, peneliti melakukan 

pencatatan hasil dan membuat tabulasi data hasil skala uji coba untuk 

kemudian dilakukan penghitungan hasil data. Penghitungan validitas 

menggunakan alat bantu komputer program Statistical Package for 

Social Science (SPSS) for Windows versi 13.0. Pengujian terhadap 

validitas item pada skala citra diri dan skala motivasi membeli 

Blackberry menggunakan teknik korelasi Product Moment yang 

selanjutnya dikoreksi dengan korelasi Part-Whole. Reliabilitas alat 

ukur diuji menggunakan teknik Alpha Cronbach. Hasil analisis 

validitas dan reliabilitas alat ukur yang disebut adalah sebagai berikut. 

a. Validitas dan Reliabilitas Skala Citra Diri. 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas terhadap skala citra 

diri diperoleh hasil bahwa dari 28 item terdapat 20 item valid dan 8 

item yang gugur dengan koefisien yang berkisar antara 0,388-

0,672. Hasil selengkapnya dari skala citra diri dapat dilihat pada 

lampiran C, Sedangkan sebaran item yang valid dan gugur dapat 

dilihat pada tabel-5. 
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Koefisien reliabilitas alpha skala citra diri adalah sebesar 

0,908. Alat ukur ini tergolong memiliki reliabilitas yang tinggi atau 

reliabel sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini. Hasil 

perhitungan reliabilitas skala citra diri selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran C. 

 

Tabel-7 

Blue-Print Penyebaran Item Skala 

Citra Diri yang valid dan gugur 

Aspek-aspek 

Citra diri 

Jumlah Pernyataan Total 

Item 

valid Favourable Unfavourable 

Identitas 1,15 2,16 4 

Kepuasan 3*,17 4,18 3 

tingkah laku 5*,19* 6*,20 1 

diri fisik 7*,21 8,22 3 

diri pribadi 9,23* 10,24* 2 

diri keluarga 11,25* 12,26 3 

diri sosial 13,27 14,28 4 

Total 8 12 20 

 

Keterangan : 

Dengan tanda * adalah item yang gugur 

Tanpa tanda * adalah item yang tidak gugur 

 

b. Validitas dan Reliabilitas Skala Motivasi Membeli BlackBerry. 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas terhadap skala 

motivasi membeli BlackBerry diperoleh hasil bahwa dari 28 item 

terdapat 22 item valid dan 2 item yang gugur dengan taraf 

signifikansi 5% dengan koefisien yang berkisar antara 0,332-0,772. 

Hasil selengkapnya dari skala motivasi membeli Blackberry dapat 
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dilihat pada lampiran C, Sedangkan sebaran item yang valid dan 

gugur dapat dilihat pada tabel-6. 

Koefisien reliabilitas alpha motivasi membeli Blackberry 

adalah sebesar 0,941. Alat ukur ini tergolong memiliki reliabilitas 

yang tinggi atau reliabel sehingga dapat digunakan dalam penelitian 

ini. Hasil perhitungan reliabilitas motivasi membeli Blackberry 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C. 

 

Tabel-8 

Blue-Print Penyebaran Item Skala 

Motivasi membeli BlackBerry yang valid dan gugur 

 

Aspek-aspek 

motivasi membeli 

BlackBerry 

Jumlah Pernyataan Total 

Item 

valid Favourable Unfavourable 

Upaya  1,7,13,19* 2,8,14,20 7 

Tujuan  3,9,15,21 4,10,16,22 8 

Kebutuhan  5,11,17,23 6,12*,18,24 7 

Total 11 11 22 

 

Keterangan : 

Dengan tanda * adalah item yang gugur 

Tanpa tanda * adalah item yang tidak gugur 

 

Setelah dilakukan uji coba alat ukur diperoleh item yang 

valid dan gugur, kemudian item yang valid digunakan sebagai alat 

ukur dalam penelitian. Sebelum dilakukan penelitian, terlebih 

dahulu dilakukan penyususan kembali sebaran nomor item yang 

valid pada skala citra diri dan skala motivasi membeli. Sebaran 

nomor item yang baru pada skala citra diri dapat dilihat pada tabel-
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7, sedangkan sebaran nomor item yang baru pada skala motivasi 

membeli BlackBerry dapat dilihat pada tabel-8. 

 

Tabel-9 

Blue-Print Sebaran Item baru 

Skala Citra Diri  

Aspek-aspek 

Citra diri 

Jumlah Pernyataan Total 

item Favourable Unfavourable 

Identitas 1, 15 2, 16 4 

Kepuasan 17(3) 4,18(17) 3 

tingkah laku  20(6) 1 

diri fisik 21(5) 8, 22(18) 3 

diri pribadi 9(7) 10 2 

diri keluarga 11(9) 12, 26(19) 3 

diri social 
13(11), 27 

(13) 
14, 28(20) 4 

Total 8 12 20 

 

Tabel-10 

Blue-Print Penyebaran Item baru 

Motivasi membeli BlackBerry 

 

Aspek-aspek 

motivasi membeli 

BlackBerry 

Jumlah Pernyataan Total 

item Favourable Unfavourable 

Upaya  1,7,13 2,8,14,20 7 

Tujuan  3,9,15,21(19) 4,10,16,22 8 

Kebutuhan  5,11,17,23(22) 6, 18(12),24(18) 7 

Total 11 11 22 
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C. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 30 November 

2010 di Unika Soegijapranata Semarang. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan pada penelitian ini adalah Incidental Sampling, dimana 

sampel tidak diambil secara acak tetapi sampel dipilih dari individu-

individu yang kebetulan dijumpai atau dapat dijumpai saja yang 

diselidiki (Poerwandari, 1998, hal. 60). 

Penelitian dilakukan pada waktu siang hari sekitar pukul 09.00 

sampai pukul 14.00 WIB terhadap beberapa mahasiswa yang berada di 

lingkungan kampus, di dalam penelitian ini penyebaran skala dilakukan 

oleh peneliti sendiri. Total secara keseluruhan skala yang dibagikan 

adalah sebanyak 60 eksemplar. Responden yang akan mengisi skala 

tersebut sebelumnya ditanya terlebih dahulu apakah usia subjek diantara 

mahasiswa Unika Soegijapranata yang masih aktif serta memiliki 

BlackBerry. Subjek yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut akan diminta 

untuk mengisi skala langsung di tempat. Cara ini dilakukan peneliti 

dengan pertimbangan sebagai berikut : 

1. Peneliti dapat bertatap muka langsung dengan subjek sehingga 

segala hal yang mungkin kurang atau kurang lengkap dapat 

ditanyakan langsung kepada subjek. 

2. Untuk menghindari skala hilang. 
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