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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum melakukan pengambilan data penelitian, ditetapkan 

terlebih dahulu kancah atau tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan 

di beberapa desa di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Visi dan 

misi serta tujuan dari Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan sebagai 

berikut: 

1. Visi 

Terwujudnya pelayanan prima menuju masyarakat 

Kecamatan Gubug yang tertib, aman dan sejahtera. 

2. Misi 

a. Melaksanakan pelayanan administrasi pemerintah kepada 

masyarakat secara prima,  

b. Melaksanakan koordinasi ke jajaran Muspika, dinas terkait dan 

pemerintah desa guna menyampaikan persepsi dalam 

melaksanakan tugas pemerintah,  

c. Menampung aspirasi masyarakat dalam melaksanakan 

pengawasan terhadap jalannya pembangunan di wilayah 

Kecamatan Gubug,  

d. Melaksanakan intensifikasi PBB dan retribusi lainnya,  

e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat Kecamatan 

Gubug.  
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3. Tujuan 

a. Adanya peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintah,  

b. Terciptanya situasi wilayah Kecamatan Gubug yang aman dan 

kondusif,  

c. Terciptanya keseimbangan dalam kehidupan sosial 

kemasyarakatan, terciptanya hubungan yang harmonis antar 

instansi di Kecamatan Gubug,  

d. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya,  

e. Terwujudnya tertib administrasi pemerintahan di tingka desa.  

Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan terdiri dari 21 desa, 

berikut di bawah ini tabel desa dan jumlah perangkat desa di Kecamatan 

Gubug Kabupaten Grobogan: 
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Tabel 4 

Nama Desa dan Jumlah Perangkat Desa di Kecamatan Gubug 

Kabupaten Grobogan 

No Nama Desa 
Jumlah Perangkat 

Desa 

1 Kunjeng 12 orang 

2 Kuwaron 12 orang 

3 Pranten 8 orang 

4 Gubug 14 orang 

5 Trisari 8 orang 

6 Ngroto 7 orang 

7 Rowosari 9 orang 

8 Ringinkidul 8 orang 

9 Ringinharjo 13 orang 

10 Saban 6 orang 

11 Ginggangtani 9 orang 

12 Mlilir 11 orang 

13 Kemiri 9 orang 

14 Jatipecaron 9 orang 

15 Tambakan 10 orang 

16 Baturagung 12 orang 

17 Glapan 6 orang 

18 Papanrejo 10 orang 

19 Penadaran 8 orang 

20 Tlogomulyo 10 orang 

21 Joketro 11 orang 

Total Perangkat Desa 202 orang 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik 

hubungan antara moralitas dengan sikap terhadap korupsi. Pertimbangan 

peneliti melakukan penelitian ini adalah: 

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga masyarakat 

RT 01/ RW VI Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten 

Grobogan, yang mengatakan bahwa mengurus surat Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) harus membayar biaya 
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di luar ketentuan. Minta surat keterangan atau legalisir surat, 

perangkat desa akan menarik sejumlah uang dengan alasan sebagai 

biaya administrasi. 

2. Di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan belum pernah dilakukan 

penelitian mengenai “Hubungan antara Moralitas dengan Sikap 

terhadap Korupsi pada Perangkat Desa di Kecamatan Gubug 

Kabupaten Grobogan”. 

3. Peneliti mendapatkan ijin penelitian dari Kecamatan Gubug 

Kabupaten Grobogan. 

 

B. Persiapan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian atau mengambil data di lapangan, 

dilakukan penyusunan alat ukur dan perijinan penelitian, serta uji 

validitas dan reliabilitas alat ukur penelitian. 

1. Penyusunan Skala Penelitian 

Penyusunan skala penelitian ditentukan berdasarkan 

komponen dan aspek dari variabel yang telah dikemukakan dalam 

teori. Pada penelitian ini menggunakan dua skala, yaitu skala sikap 

terhadap korupsi dan skala moralitas. Penyajian skala dalam bentuk 

tertutup yaitu subjek penelitian diwajibkan memilih satu jawaban 

dari beberapa alternatif pilihan yang disediakan. Penyusunan dari 

masing-masing alat ukur dijelaskan sebagai berikut: 

a. Skala Sikap terhadap Korupsi 

Skala sikap terhadap korupsi terdiri dari komponen sikap 

yaitu komponen kognitif, afektif, dan komponen konatif terhadap 
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bentuk korupsi penggelapan dan penyogokan atau penyuapan. 

Jumlah item secara keseluruhan adalah 24 item yang terdiri dari 

12 item favourable dan 12 item unfavourable. Sebaran item skala 

sikap terhadap korupsi dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5 

Sebaran Nomor Item Skala Sikap terhadap Korupsi 

Komponen 

Sikap 

Bentuk Korupsi 

Total 

Item 
Penggelapan 

Penyogokan atau 

Penyuapan 

Favourable Unfavourable Favourable Unfavourable 

Kognitif 1,13 2,14 3,15 4,16 8 

Afektif 5,17 6,18 7,19 8,20 8 

Konatif 9,21 10,22 11,23 12,24 8 

Total Item 6 6 6 6 24 

 

b. Skala Moralitas 

Skala moralitas diungkap melalui aspek-aspek moralitas 

yaitu etika otonomi, masyarakat, dan etika ketuhanan. Jumlah 

item secara keseluruhan adalah 18 item yang terdiri dari 9 item 

favourable dan 9 item unfavourable. Sebaran item skala 

moralitas dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6 

Sebaran Nomor Item Skala Moralitas 

Aspek Moralitas Favourable Unfavourable Total 

Etika otonomi 1,7,13 2,8,14 6 

Etika masyarakat 3,9,15 4,10,16 6 

Etika ketuhanan 5,11,17 6,12,18 6 

Total 9 9 18 
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2. Tahap Perijinan Penelitian 

Sebelum memulai pengumpulan data, peneliti terlebih dahulu 

mengajukan perijinan untuk pengumpulan data pada pihak-pihak 

yang terkait secara tertulis. Adapun perijinan ini melalui tahap-tahap 

sebagai berikut: 

a. Meminta surat permohonan ijin dari Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, sebagai surat 

perijinan penelitian di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. 

Nomor surat tersebut adalah 1021/B.7.3/FP/XII/2014 tertanggal 

11 Desember 2014. 

b. Mengajukan surat permohonan ijin tersebut kepada Kepala 

Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. 

c. Kepala Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan memberikan ijin 

secara tertulis untuk mengadakan penelitian. Surat tersebut 

bernomor 070/555/XII/2014 tertanggal 24 Desember 2014. 

 

C. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Mengingat jumlah subjek yang tidak terlalu banyak dan tidak 

mudah untuk ditemukan, maka penelitian ini menggunakan sistem try 

out terpakai, yaitu pengambilan data hanya dilakukan sekali dan 

digunakan untuk uji coba skala sekaligus sebagai data penelitian. 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh digunakan untuk mencari 

validitas dan kemudian item-item yang valid digunakan untuk uji 

reliabilitas. 
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Berikut ini laporan pelaksanaan pengambilan data di lapangan. 

Diawali pada tanggal 22 Desember 2014 pukul 09.00 WIB, peneliti 

mendatangi Kecamatan Gubug untuk bertemu dengan Camat atau 

Kepala Kecamatan Gubug. Setelah mengutarakan maksud dari 

kedatangan peneliti, kepala kecamatan tersebut sangat menyambut baik 

maksud dan tujuan dari penelitian. Peneliti memberikan surat ijin 

penelitian skripsi yang dikeluarkan dari Fakultas Psikologi Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah cluster random sampling, yaitu pengambilan sampel dari 

populasi dengan melakukan randomisasi terhadap kelompok, bukan 

terhadap subjek secara individual (Azwar, 2010b, h.87). Pelaksanaan 

teknik sampling tersebut dilakukan dengan cara randomisasi atau 

mengacak 21 desa sebagai kelompok atau kluster yang akan dijadikan 

sampel penelitian. 

Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan terdiri dari 21 desa, 

dengan diundi, peneliti mengambil 7 desa yang akan digunakan sebagai 

sampel dalam penelitian ini. Hasil random terhadap 21 desa, diperoleh 7 

desa yakni desa Kuwaron, Pranten, Ginggangtani, Glapan, Kemiri, 

Gubug, dan desa Jatipecaron. 

Setelah peneliti menjelaskan kepada Camat, lalu Camat tersebut 

memanggil salah satu pegawai kecamatan yang kemudian membuatkan 

surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Kepala Desa dari 7 desa 

tersebut. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa peneliti akan melakukan 

penelitian pada perangkat desa pada masing-masing desa. Seluruh 
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pegawai kecamatan sangat mendukung kegiatan yang peneliti lakukan. 

Setelah surat selesai dibuat dan telah ditanda tangani oleh Camat, 

peneliti memulai turun ke lapangan untuk melakukan pengambilan data 

penelitian. 

Pada hari pertama penelitian pada tanggal 23 Desember 2014 jam 

10 WIB, peneliti menuju desa pertama yaitu Desa Gubug untuk terlebih 

dulu peneliti menghadap Kepala Desa guna meminta ijin untuk 

melakukan penelitian kepada perangkat desa. Setelah meminta ijin 

kemudian kepala desa memberitahukan kepada seluruh pamong atau 

perangkat desanya untuk membatu dalam proses kelancaran penelitian. 

Peneliti membagikan skala kepada beberapa petugas, kemudian dibantu 

untuk membagikan pada masing-masing petugas. Ada beberapa petugas 

yang belum datang, sambil menunggu para pegawai yang sedang 

mengerjakan, ada beberapa petugas lain yang berdatangan. Kepada 

setiap petugas yang baru datang, peneliti berikan skala satu per satu 

sampai dengan 14 petugas kelurahan yang terdapat pada Kelurahan 

Gubug. 

Pada hari ke 2 yakni tanggal 24 Desember 2014, peneliti 

mendatangi Desa Pranten. Di sana terdapat 8 perangkat desa yang 

bertugas. Sama seperti di Desa Gubug, peneliti juga menemui Kepala 

Desa Pranten untuk terlebih dahulu meminta ijin. Setelah itu Kepala 

Desa meminta kuisionernya untuk ditinggal saja, karena ada beberapa 

perangkat desa yang sedang bertugas dinas ke kecamatan dan ada yang 

tidak masuk kerja karena ijin keperluan lain, sehingga hanya beberapa 

orang saja yang ada di kelurahan. Oleh karena itu Kepala Desa meminta 
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untuk ditinggal saja supaya dapat dikerjakan secara maksimal oleh 

seluruh perangkat desa di sana. Skala yang ditinggal tersebut dapat 

diambil hari senin karena hari berikutnya merupakan hari libur Natal. 

Penelitian baru bisa dilanjutkan lagi pada tanggal 29 Desember 

2014, hal ini disebabkan terpotong oleh libur Natal. Pada penelitian hari 

ke 3 ini, peneliti menuju Desa Kuwaron. Di Desa Kuwaron ini terdapat 

12 perangkat desa yang bertugas. Kebetulan hari masih pagi, peneliti 

datang dan bertemu dengan sekertaris Desa Kuwaron, kemudian 

meminta ijin karena Kepala Desa belum datang. Oleh karena baru 

beberapa perangkat saja yang baru datang, kuisioner kemudian diminta 

untuk ditinggal saja, dan siang itu setelah jam makan siang bisa diambil 

kembali. 

Pada tanggal 29 Desember 2014 pukul 10.00 WIB, peneliti 

menuju Desa Pranten untuk mengambil kuisioner yang sudah ditinggal 

di sana pada tanggal 24 Desember 2014. Oleh karena kuisioner sudah 

peneliti tinggal beberapa waktu sebelumnya. Ketika peneliti mengambil 

kuisioner, masih harus menunggu beberapa waktu karena masih harus 

menunggu beberapa perangkat yang sedang mengisi kuisioner. Ada 

yang memanggil dan menanyakan mengenai penelitian yang dilakukan, 

misalkan judul dari penelitian. 

Ada salah satu perangkat desa yang memanggil peneliti dan 

kemudian menanyakan beberapa pertanyaan mengenai pertanyaan 

penelitian. Di antaranya adalah mengenai beberapa pertanyaan pada 

kuisioner yang menurut bapak tersebut memberatkan, misalnya pada 

pertanyaan “Saya suka ketika mendapat imbalan secara pribadi dari 
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warga yang mengurus KTP/KK/lainnya”. Peneliti menjelaskan maksud 

dari pertanyaan tersebut, kemudian bapak tersebut menanyakan lagi 

siapa yang membuat pertanyaan tersebut. Peneliti menjawab bahwa 

pertannyaan tersebut adalah peneliti yang membuat, namun atas 

persetujuan dosen pembimbing. Karena sempat terjadi beberapa 

perdebatan, Bapak Kepala Desa kemudian menengahi, dan 

memberitahukan peneliti, jika ada yang tidak bersedia mengerjakan 

kuisioner apakah ada masalah, peneliti memberitahukan bahwa 

kuisioner ini adalah bersifat suka rela saja. Jika ada yang tidak bersedia, 

maka tidak diharuskan untuk mengerjakan kuisioner. Salah satu 

perangkat desa tersebut tidak besedia untuk mengerjakan. Selain itu ada 

juga salah satu pegawai yang kuisionernya belum terisi dan sedang 

berhalangan hadir. 

Setelah dari Desa Pranten, karena kebetulan dekat dengan desa 

penelitian selanjutnya, peneliti menuju Desa Jatipecaron, untuk terlebih 

dulu meminta ijin bahwa esok hari pada tanggal 30 Desember 2014 

peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian di sana dengan 

memberikan skala pada seluruh perangkat desa untuk bersedia mengisi. 

Peneliti menjelaskan sedikit mengenai penelitian ini, dan bapak tersebut 

menyetujui bahwa besok peneliti bisa datang jam 10.00 WIB. Setelah 

itu, peneliti menuju Desa Kuwaron untuk mengambil kuisioner yang 

sudah peneliti tinggal pada pagi harinya. Sempat menunggu beberapa 

saat, karena masih ada beberapa perangkat yang masih sedang mengisi. 

Setelah semua terkumpul sebanyak 12 kuisioner peneliti kemudian 

berpamitan pulang. 
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Pada penelitian hari selanjutnya, yaitu pada tanggal 30 Desember 

2014, peneliti menuju Desa Jatipecaron, karena pada hari sebelumnya 

peneliti sudah meminta ijin bahwa hari tersebut akan melakukan 

penelitian, maka sudah siap dan pekerjaan sudah diselesaikan 

sebelumnya. Kemudian peneliti datang, dan memberikan kuisioner pada 

perangkat desa yang ada. Peneliti menjelaskan secara singkat mengenai 

cara pengisian kuisioner kepada beberapa peragkat desa yang belum 

paham dalam cara pengisian kuisioner tersebut. Pada saat peneliti 

selesai menjelaskan, ada beberapa perangkat desa yang sudah mulai 

mengerjakan. Setelah menunggu beberapa waktu, para perangkat desa 

tersebut sudah mulai selesai mengerjakan kuisioner. Ada juga yang 

menanyakan beberapa pertanyaan, misalkan jika salah memilih 

bagaimana, peneliti menjelaskan bahwa jika salah memilih di garis dua, 

kemudian dipilih pilihan jawaban yang benar. 

Pada penelitian selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2015, peneliti 

menuju desa selanjutnya yaitu Desa Kemiri. Peneliti menemui Kepala 

Desa untuk meminta ijin, kemudian peneliti memberikan skala kepada 

Kepala Desa, kemudian disebarkan oleh Bapak Kepala Desa dan diberi 

instruksi sebentar, dan mulai dikerjakan oleh seluruh perangkat desa. 

Bapak Kepala Desa meminta peneliti untuk menunggu, supaya semua 

skala yang dibagikan kepada perangkat desa dapat langsung dibawa 

pulang. 

Pada penelitian selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2015, peneliti 

menghubungi Kepala Desa Glapan untuk membritahukan bahwa hendak 

ke sana untuk meminta tolong mengisikan kuisioner sebagai bahan 
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penelitian pada skripsi. Kemudian Kepala Desa memberitahukan bahwa 

hari ini tidak berada di tempat, karena ada rapat dinas di kecamatan 

dengan seluruh Kepala Desa satu Kecamatan Gubug. Jika berkenan, 

Kepala Desa Glapan meminta untuk bertemu saja di kecamatan. Saat 

peneliti datang, masih menuggu beberapa saat karena sedang ada acara 

dinas. Setelah selesai, kemudian peneliti menghadap Kepala Desa 

Glapan untuk menjelaskan maksud dan tujuan peneliti, kemudian 

meminta sejumlah kuisioner untuk bisa dikerjakan dan bisa diambil. 

Oleh karena kebetulan peneliti sudah mengenal baik Kepala Desa 

Glapan (karena dulu adalah tempat Kuliah Kerja Nyata/ KKN peneliti), 

maka peneliti juga meminta tolong untuk bagaimana jika Desa 

Ginggangtani juga bisa peneliti titipkan kepada Kepala Desanya. 

Kemudian dengan antusias Ibu Kepala Desa bersedia membantu untuk 

mencarikan Kepala Desa Ginggangtani. Bapak Camat membantu untuk 

mengumumkan desa-desa mana yang hendak diteliti, untuk bisa minta 

tolong kepada Kepala Desanya bisa membawakan skala supaya bisa 

dikerjakan oleh perangkat desanya, sehingga besok bisa diambil. Setelah 

menunggu rapat selesai, Bapak Camat memanggil peneliti, dan 

mengumumkan pada seluruh Kepala Desa bahwa peneliti sedang 

melakukan kegiatan penelitian mengambil data sampel pada beberapa 

desa sebagai keperluan skripsi. Selain itu, mengumumkan desa mana 

saja yang akan diambil datanya. Oleh karena sebelumnya penelitian 

sudah berjalan, hanya yang tersisa Desa Ginggangtani dan Desa Glapan 

saja, maka peneliti dapat meminta tolong untuk menitipkan pada 

perangkat desa. Selanjutnya kepala desa kedua desa tersebut sangat 
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bersedia untuk membantu peneliti, serta meminta esok harinya peneliti 

dapat mengambil skala yang sudah terisi di kantor kelurahan. 

Hari Selasa, 6 Januari 2015 pukul 10.00 WIB, peneliti 

mendatangi Desa Glapan untuk mengambil kuisioner yang sudah selesai 

dikerjakan. Setelah itu peneliti menuju Desa Ginggangtani dan 

mengambil kuisioner yang sudah peneliti titipkan pada hari sebelumnya 

yaitu Senin, 5 Januari 2015. 

Berikut di bawah ini tabel ringkasan pengambilan data penelitian 

di lapangan: 

Tabel 7 

Ringkasan Pengambilan Data Penelitian pada Perangkat Desa di 

Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan 

N

o 

Nama 

Desa 

Skala yang 

Dibagikan Kepada 

Subjek 

Skala yang 

Kembali dan Dapat 

Dilakukan Analisis 

1 Gubug 14 14 

2 Pranten 8 6 

3 Kuwaron 12 12 

4 Jatipecaron 9 9 

5 Kemiri 9 9 

6 Glapan 6 6 

7 Ginggangtani 9 8 

Total 67 64 

 

Berdasarkan pengumpulan data penelitian yang telah diuraikan di 

atas, diperoleh hasil bahwa terdapat subjek penelitian sebanyak 64 

perangkat desa. 

Setelah pelaksanaan pengambilan data penelitian, peneliti 

melakukan pencatatan hasil dan membuat tabulasi data skala penelitian 

untuk kemudian dilakukan penghitungan hasil data. Penghitungan 

validitas menggunakan alat bantu komputer dengan program Statistical 
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Packages for Social Sciences (SPSS) Release 13.0. Penghitungan 

validitas item pada skala sikap terhadap korupsi dan moralitas 

menggunakan teknik korelasi product moment yang selanjutnya 

dikoreksi dengan korelasi part whole. Penghitungan reliabilitasnya 

menggunakan teknik Alpha Cronbach. Hasil analisis validitas dan 

reliabilitas alat ukur yang dibuat sebagai berikut: 

1. Validitas dan Reliabilitas Skala Sikap terhadap Korupsi 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas terhadap skala sikap 

terhadap korupsi diperoleh hasil bahwa dari 24 item terdapat 19 item valid 

dan 5 item yang gugur dengan taraf signifikansi 5%, dengan koefisien yang 

berkisar antara 0,348-0,583. Hasil selengkapnya dari skala sikap terhadap 

korupsi dapat dilihat pada lampiran C-1, sedangkan sebaran item yang valid 

dan gugur dapat dilihat pada tabel 8. 

Tabel 8 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Sikap terhadap Korupsi 

Komponen 

Sikap 

Bentuk Korupsi 
Total 

Item 

Valid 

Penggelapan 
Penyogokan atau 

Penyuapan 

Favourable Unfavourable Favourable Unfavourable 

Kognitif 1,13 2,14* 3*,15 4,16 6 

Afektif 5,17 6,18 7,19 8,20* 7 

Konatif 9,21 10,22* 11,23 12,24* 6 

Total Item 

Valid 
6 4 5 4 19 

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

 

Koefisien reliabilitas alpha skala sikap terhadap korupsi adalah 

sebesar 0,860. Alat ukur ini tergolong reliabel sehingga dapat digunakan 

dalam penelitian ini. Hasil perhitungan reliabilitas skala sikap terhadap 

korupsi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C-1. 
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2. Validitas dan Reliabilitas Skala Moralitas 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas terhadap skala moralitas 

diperoleh hasil bahwa dari 18 item terdapat 14 item valid dan 4 item yang 

gugur dengan taraf signifikansi 5%, dengan koefisien yang berkisar antara 

0,328-0,555. Hasil selengkapnya dari skala moralitas dapat dilihat pada 

lampiran C-2, sedangkan sebaran item yang valid dan gugur dapat dilihat 

pada tabel 9. 

Tabel 9 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Moralitas 

Aspek Moralitas Favourable Unfavourable 

Total 

Item 

Valid 

Etika otonomi 1,7,13 2*,8,14 5 

Etika masyarakat 3,9*,15 4,10,16 5 

Etika ketuhanan 5,11,17 6*,12*,18 4 

Total Item Valid 8 6 14 

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

 

Koefisien reliabilitas alpha skala moralitas adalah sebesar 0,794. 

Alat ukur ini tergolong reliabel sehingga dapat digunakan dalam penelitian 

ini. Hasil perhitungan reliabilitas skala moralitas selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran C-2. 

 


