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BAB 4 

PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

4.1. Orientasi Kancah Penelitian 

Dalam melaksanakan sebuah penelitian, pada tahap awal peneliti 

harus melakukan orientasi kancah terlebih dahulu dengan menetapkan 

tempat yang akan digunakan untuk penelitian. Hal tersebut dilakukan agar 

hasil dari penelitian sesuai dengan yang diharapkan. Populasi yang 

digunakan sebagai subjek dalam penelitian ini adalah remaja yang tinggal di 

Panti Asuhan Riyaadlul Jannah Baiturrahman Semarang yang sedang 

menempuh pendidikan SMP dan SMA dengan rentang usia 13-17 tahun.  

Tabel 4.1 Tabel Data Usia Remaja Panti Asuhan Riyaadlul Jannah 

Umur Laki-laki Perempuan Total 

13 tahun 6 5 11 

14 tahun 5 4 9 

15 tahun 7 6 13 

16 tahun 6 4 10 

17 tahun 7 5 12 

 31 24 55 

Panti Asuhan Riyaadlul Jannah Baiturrahman berlokasi di Jalan 

Jaten I, Pedurungan Tengah, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa 

Tengah. Panti asuhan tersebut memiliki 55 anak asuh yang terdiri dari 24 

anak perempuan dan 31 anak laki-laki. Dalam penelitian ini menggunakan 

teknik studi populasi, yang mana seluruh anggota populasi dijadikan sebagai 

subjek dalam penelitian ini. 

Peneliti memilih Panti Asuhan Riyaadulul Jannah Baiturrahman 

dikarenakan memenuhi kriteria subjek penelitian yaitu seluruh anak asuh 

dalam Panti Asuhan Riyaadlul Jannah Baiturrahman merupakan remaja 
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dengan rentang usia 13-17 tahun. Menurut informasi yang diperoleh dari 

bapak pengurus panti asuhan, terdapat beberapa anak asuh yang memiliki 

permasalahan penyesuaian diri di luar panti asuhan. Permasalahan tersebut 

meliputi kurangnya minat untuk berinteraksi dengan orang lain di luar panti 

asuhan baik orang dewasa maupun teman sebaya, berdasarkan wawancara 

yang telah dilakukan pada dua remaja panti asuhan didapati adanya 

permasalahan diskriminasi yang dialami di sekolah seperti dijauhi dan 

dikucilkan oleh teman sekelas, perasaan tidak puas dan bahagia dalam 

menjalin pertemanan, dan perasaan frustasi terhadap diri sendiri karena 

merasa kurang pantas untuk menjalin hubungan berteman. Fenomena 

tersebut menimbulkan prasangka negatif sehingga terbentuk kesadaran diri 

pada remaja panti asuhan bahwa berbeda dari remaja lainnya. Hal ini 

menimbulkan perasaan bingung dan perasaan tidak dicintai, rasa marah, 

dan rasa benci kepada diri sendiri yang berdampak pada proses 

penyesuaian dirinya. 

Alasan kenapa peneliti memilih remaja dalam Panti Asuhan Riyaadlul 

Jannah adalah : 

a. Remaja di Panti Asuhan Riyaadlul Jannah sedang menempuh 

pendidikan SMP dan SMA reguler dengan latar belakang sosial 

yang berbeda- beda. 

b. Peneliti sudah mengenal dan mengetahui lokasi tempat penelitian. 

c. Kesediaan remaja Panti Asuhan Riyaadlul Jannah untuk dijadikan 

subjek penelitian. 

4.2. Persiapan Pengumpulan Data Penelitian 

4.2.1 Perijinan Penelitian 
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Peneliti mengajukan permohonan pembuatan surat ijin kepada Staf 

Tata Usaha Fakultas Psikologi dan disetujui oleh Kepala Program Studi 

(Kaprogdi). Kemudian setelah menunggu kurang lebih tujuh hari, surat izin 

sudah selesai dibuat dengan nomor 0309/B.7.3/FP/II/2021. Setelah 

mendapatkan surat ijin, berikutnya peneliti menyerahkan surat izin dan 

melakukan penelitian di panti asuhan yang dituju. Setelah tiba di panti asuhan 

yang dituju, peneliti juga memberikan informed consent kepada subjek yang 

dilampirkan bersama skala penelitian.  

4.2.2 Penyusunan Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan sebagai pengumpul data dalam penelitian 

ini adalah skala likert. Skala yang digunakan terdapat dua macam yaitu skala 

persepsi prasangka sosial dan skala penyesuaian diri remaja panti asuhan. 

4.2.2.1 Skala Persepsi Prasangka Sosial 

Pada skala persepsi prasangka sosial, pernyataan atau item yang 

disusun berdasarkan aspek-aspek persepsi prasangka sosial yaitu aspek 

kognitif, afektif, dan konatif. Jumlah item yang digunakan dalam skala persepsi 

prasangka sosial sebanyak 24 item. Blueprint skala persepsi prasangka sosial 

dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 3 4.2. Blueprint Skala Persepsi Prasangka Sosial 

Aspek 
Persepsi 

Total 
Kognitif Afektif 

Prasangka 
Sosial 

Favorable Unfavorable Favorable Unfavorable 

Kognitif 5, 13, 18, 22 2, 10, 15 14  8 

Afektif 19 20 3, 7 9 5 

Konatif 1, 4, 6 8, 12, 21, 24 17 11, 16, 23 11 

     24 

Pada skala penyesuaian diri, pernyataan atau item yang disusun 

berdasarkan aspek-aspek penyesuaian diri yaitu penampilan nyata, 
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penyesuaian diri dengan berbagai kelompok, sikap sosial, dan kepuasan 

pribadi. Jumlah item yang digunakan dalam skala penyesuaian diri remaja 

panti asuhan ini sebanyak 24 item. Blueprint skala penyesuaian diri remaja 

panti asuhan dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.3 Blueprint Skala Penyesuaian Diri Remaja Panti Asuhan 

No. Aspek Penyesuaian 
Diri Favorable Unfavorable 

Total 

1. Penampilan Nyata 1, 5, 8 3, 9, 15 6 

2. Penyesuaian Diri 
dengan Berbagai 
Kelompok 

2, 7, 16 12, 19, 21 6 

3. Sikap Sosial 4, 13, 23 6, 10, 17 6 

4. Kepuasan Pribadi 11, 14, 20 18, 22, 24 6 

    24 

4.2 Pelaksanaan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan sistem try out terpakai, yaitu 

sistem pengambilan data yang dilakukan hanya satu kali dan berikutnya 

digunakan sebagai uji alat ukur sekaligus digunakan sebagai data penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah remaja Panti Asuhan Riyaadlul Jannah yang 

berjumlah 55 orang, karena jumlahnya hanya 55 orang, peneliti memutuskan 

untuk memilih semua remaja panti asuhan yang ada untuk dijadikan sebagai 

subjek, maka pada penelitian ini menggunakan studi populasi yaitu seluruh 

anggota populasi digunakan sebagai subjek penelitian.  

Pengambilan data penelitian dilaksanakan dua kali pertemuan, pada 

tanggal 26 Februari dan 28 Februari 2021. Pada tanggal 26 Februari 2021 

peneliti datang ke Panti Asuhan Riyaadlul Jannah Baiturrahman dengan 

membawa skala beserta informed consent yang nantinya akan dibagikan kepada 

55 orang remaja yang tinggal di panti tersebut. Pada pertemuan pertama ditemui 

kendala bahwa beberapa remaja laki-laki sedang sakit, sehingga peneliti tidak 
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diijinkan untuk mendampingi langsung saat proses pengisian skala. Dalam 

pembagian skala kepada remaja laki-laki, peneliti dibantu oleh bapak pengasuh 

panti asuhan. Untuk memudahkan bapak pengasuh dalam membagi skala, 

peneliti memberikan instruksi dan sedikit catatan mengenai administrasi 

pengisian skala dan informed consent. Dalam pembagian skala kepada remaja 

perempuan, peneliti diijinkan untuk mendampingi langsung dalam proses 

pengisian skala sehingga skala yang sudah diisi oleh remaja perempuan dapat 

terkumpul dan dapat dilakukan penghitungan skor pada hari itu. Penelitian pada 

hari kedua  tanggal 28 Februari 2021, peneliti datang kembali ke Panti Asuhan 

Riyaadlul Jannah untuk mengambil skala yang telah diisi oleh remaja putra. 

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan 

skoring dan data analisis. Selanjutnya skor yang diperoleh dikumpulkan dan 

disusun menjadi tabulasi data hasil skala penelitian. 

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Validitas dan Reliabilitas dari kedua alat ukur menggunakan program 

Satistical Packages for Social Sciences (SPSS) for Windows Release 16.0. Uji 

Validitas menggunakan Product Moment dan uji Reliabilitas menggunakan Alpha 

Cronbarch.  

4.4.1 Validitas dan Reliabilitas Skala Persepsi Prasangka Sosial 

Pengujian validitas yang telah dilakukan, hasil skala persepsi 

prasangka sosial terdiri dari 24 item dan terdapat 7 item yang gugur. Didapatkan 

koefisien validitas dalam skala persepsi prasangka sosial 0,368 sampai dengan 

0,752. Hasil perhitungan dapat dilihat di bagian lampiran dan untuk mengetahui 

daftar item pada skala dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 5 4.4 Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Prasangka Sosial 
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Aspek Persepsi 
Item 

Valid 
Prasangka 
Sosial 

Kognitif Afektif 

Favorable Unfavorable Favorable Unfavorable 

Kognitif 5, 13, 18, 22 2, 10*, 15 14  7 

Afektif 19 20 3, 7 9 5 

Konatif 1, 4, 6 
8*, 12*, 21*, 

24 
17 11*, 16*, 23* 5 

Total     17 

4.4.2 Validitas dan Reliabilitas Skala Penyesuaian Diri Remaja Panti Asuhan 

Pada pengujian validitas pada skala penyesuaian diri remaja panti 

asuhan didapati 7 item yang gugur dari 24 item. Sehingga hanya terdapat 17 

item valid dengan koefisien validitas 0,313 sampai 0,625. Hasil perhitungan 

dapat dilihat di bagian lampiran dan untuk mengetahui daftar item pada skala 

dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 64.5 Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Penyesuaian Diri Remaja 
Panti Asuhan 

No. Aspek Penyesuaian Diri 
Favorable Unfavorable 

Item 
Valid 

1. Penampilan Nyata 1*, 5*, 8 3, 9*, 15* 2 

2. Penyesuaian Diri dengan 
Berbagai Kelompok 

2, 7, 16 12, 19, 21* 5 

3. Sikap Sosial 4, 13*, 23 6, 10, 17 5 

4. Kepuasan Pribadi 11, 14, 20 18, 22*, 24 5 

Total   17 

Keterangan : nomor item dengan tanda (*) adalah item yang gugur. 

 Menurut pendapat Soegiyono (2016) untuk mengungkap valid atau 

tidaknya setiap item dalam instrumen, dapat diketahui dengan cara 

mengkorelasikan skor faktor dengan skor total, apabila harga korelasi dibawah 

0,30 maka dapat disimpulkan bahwa item dalam instrumen tersebut tidak valid, 

sehingga harus diperbaiki atau dibuang. Dari hasil uji validitas pada instrumen 
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skala persepsi prasangka sosial dan penyesuaian diri remaja panti asuhan, 

keduanya terdapat 7 item yang gugur.  

 Hasil dari uji reliabilitas dalam penelitian ini menunjukan bahwa 

koefisien reliabilitas persepsi prasangka sosial adalah 0.876, sedangkan 

reliabilitas dari penyesuaian diri remaja panti asuhan adalah 0.848. Proses 

selanjutnya setelah menguji reliabilitas dan validitas dalam penelitian ini adalah 

melakukan uji normalitas, uji linearitas, dan uji hipotesis. Sebelum melakukan uji 

normalitas, uji linearitas, dan uji hipotesis, peneliti telah melakukan eliminasi 

pada item-item yang gugur pada skala persepsi prasangka sosial dan skala 

penyesuaian diri. 
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