
 

35 
 

BAB IV 

PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

4.1 Orientasi Kancah 

 

Peneliti melaksanakan orientasi kancah sebelum melakukan penelitian. 

Orientasi kancah bertujuan untuk mengetahui tempat pelaksanaan penelitian 

agar penelitian yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah 

dirancang. Penelitian ini dilakukan pada siswa siswi yang tinggal di asrama SMA 

Virgo Fidelis Bawen. 

SMA Virgo Fidelis ini sekolah swasta terakreditasi A. SMA Virgo Fidelis 

Bawen adalah sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Marsudirini 

binaan para suster Ordo Santo Fransiskus, yang terletak di jalan palagan 59 

Bawen Kabupaten Semarang. Dengan semangat Bapa Fransiskus dari Asisi dan 

Ibu Magdalena Daemen, mendidik anak-anak yang dipercayakan kepada 

sekolah untuk dapat memiliki fidelity yang berarti keimanan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, Intelligence berarti kecerdasan baik secara akademis maupun non 

akademis, fraternity berarti semangat persaudaraan terhadap sesame dan alam, 

discipline berarti kemampuan menjadi insan yang mandiri dan bertanggung 

jawab. SMA Virgo Fidelis Bawen merupakan salah satu sekolah yang 

menerapkan boarding school (asrama sekolah). Siswa yang tinggal di asrama 

saat ini berjumlah 41 orang yang terdiri dari berbagai wilayah di Indonesia. 

 Siswa yang tinggal di asrama tidak hanya dari Pulau Jawa tetapi juga ada 

dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Nias, Pulau Riau bahkan dari 

Pulau Papua. Selain itu, asrama SMA Virgo Fidelis Bawen ini juga memiliki 

banyak peraturan yang ketat dan pengawasan dari suster. Adanya peraturan dan 
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pengawasan tersebut, siswa asrama yang tidak terbiasa dengan peraturan yang 

ketat banyak yang mengalami stress disebabkan karena penyesuaian diri yang 

gagal dan tertekan dengan kondisi yang ada.   

 Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada tanggal 

15 September 2020 bersama Guru BK di asrama SMA Virgo Fidelis Bawen.  

Pengambilan data dilaksanakan secara online dengan menggunakan google 

form dikarenakan pandemi Covid 19. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 19 

Juni 2021-21 Juni 2021, data yang terkumpul berjumlah 41 responden yang 

merupakan siswa yang tinggal di asrama SMA virgo Fidelis Bawen.  

Pertimbangan peneliti dalam memilih responden penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Terdapat permasalahan yang sesuai dengan penelitian yakni menurut 

wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu guru BK yang 

dilakukan di Asrama SMA Virgo Fidelis Bawen pada hari Rabu (16/ 

09/2020), permasalahan yang sering muncul dialami oleh siswa adalah 

penyesuaian diri. 

2. Penelitian yang berjudul “Hubungan Antara Konsep Diri dengan 

Penyesuaian Diri Pada Siswa SMA Virgo Fidelis Bawen yang Tinggal di 

Asrama” belum pernah dilakukan di sekolah ini. 

 

4.2. Persiapan pengumpulan Data Penelitian 

Peneliti harus melakukan persiapan penelitian karena hal ini sangat penting 

untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan 

penelitian. Persiapan penelitian dilakukan dengan berbagai tahap. Persiapan 

yang pertama kali dilakukan adalah identifikasi masalah penelitian, perizinan 
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tempat penelitian, penyusunan alat ukur, pengumpulan data, pengolahan data 

dan membuat hasil analisis dari pengolahan data. 

4.2.1. Penyusunan Alat Ukur 

 

Alat ukur dalam penelitian ini menggunakan dua skala, yaitu: skala 

penyesuaian diri yang disusun berdasarkan aspek penyesuaian diri dan skala 

konsep diri yang disusun berdasarkan aspek konsep diri. Subjek diminta mengisi 

skala dengan cara memilih salah satu dari lima alternatif pilihan jawaban yang 

disediakan. 

a. Skala Penyesuaian Diri 

Skala penyesuaian diri disusun berdasarkan dua aspek dalam 

penyesuaian diri, yaitu penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial. Skala ini 

berjumlah 24 item yang terdiri dari 12 item favorable dan 12 item unfavorable. 

Sebaran item skala penyesuaian diri dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah. 

Tabel 4.1. Sebaran Item Skala Penyesuaian Diri 

No. Aspek 

Item 

Favorable 

Item 

Unfavorable 

Jumlah 

1. Penyesuaian Pribadi 1,4,11,18,21,24 3,7,10,13,15,20 12 

2. Penyesuaian Sosial 5,9,12,17,19,22 2,6,8,14,16,13 12 

 Total 12 12 24 

 

 

b. Skala Konsep Diri 

Skala konsep diri disusun berdasarkan tiga aspek dalam konsep diri, yaitu 

pengetahuan, pengharapan dan penilaian. Skala ini berjumlah 24 item yang terdiri 
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dari 12 item favorable dan 12 item unfavorable. Sebaran item skala konsep diri 

dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah. 

Tabel 4.2. Sebaran Item Skala Konsep Diri 

No. Aspek 

Item 

Favorable 

Item 

Unfavorable 

Jumlah 

1. Pengetahuan 1,13,17,19 9,12,22,24 8 

2. Pengharapan 4,10,18,21 2,14,15,23 8 

3. Penilaian 3,5,11,20 6,7,8,16 8 

 Total 12 12 24 

 

4.2.2. Permohonan Izin Penelitian 

 

Permohonan izin penelitian dilakukan setelah peneliti menyelesaikan 

persiapan alat ukur penelitian. Peneliti menghubungi Kepala Sekolah SMA Virgo 

Fidelis Bawen untuk melakukan permohonan izin penelitian pada tanggal 17 Juni 

2021. Peneliti mengajukan surat permohonan izin dari Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk ditujukan kepada Kepala 

Sekolah SMA Virgo Fidelis Bawen setelah mendapatkan persetujuan dari 

sekolah. Surat permohonan izin yang dikeluarkan oleh Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dengan nomor 

0583/B.7.3/FP/VII/2021 digunakan sebagai surat pengantar penelitian yang akan 

diserahkan kepada Kepala Sekolah SMA Virgo Fidelis Bawen. Selanjutnya pihak 

sekolah SMA Virgo Fidelis Bawen menyetujui untuk diadakan penelitian.  
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4.3. Pengumpulan Data Penelitian 

 

Proses penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui 

kuesioner online dengan bantuan google form. Proses pengumpulan data ini 

dilakukan dimulai dari tanggal 19 Juni 2021 sampai 21 Juni 2021. Peneliti 

memastikan responden untuk mengisi data pribadi (identitas subjek) sebagai 

langkah yang tidak bisa dilewati sebelum mengisi pernyataan dalam kuesioner. 

Seluruh responden adalah siswa siswi SMA Virgo Fidelis yang tinggal di asrama 

yang berusia 15-18 tahun. Jumlah responden yang terkumpul dalam penelitian ini 

berjumlah 41 responden. Peneliti memperoleh data responden tersebut dengan 

menyebarkan link google form secara langsung ke semua siswa SMA Virgo 

Fidelis yang tinggal di asrama. Penelitian ini menggunakan try out terpakai 

karena keterbatasan jumlah responden yang ada di asrama SMA Virgo Fidelis 

Bawen. 

4.4. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

4.4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Penyesuaian Diri 

Skala penyesuaian diri memiliki 24 jumlah item. Berdasarkan hasil 

perhitungan validitas terhadap skala penyesuaian diri diperoleh hasil bahwa dari 

24 item terdapat 22 item valid dan dua item tidak valid yang digugurkan dengan 

taraf signifikansi 5% dimana koefisien validitas bergerak dari 0,365 sampai 0,611. 

Sebaran item valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini. 
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Tabel 4.3. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Penyesuaian Diri 

No. Aspek 

Item Valid Item Gugur 

Favorable Unfavorable Jumlah Favorable Unfavorable Jumlah 

1. 
Penyesuaian 

Pribadi 
1,4,11,18,21,24 3,7,10,13,15,20 12 - - 0 

2. 
Penyesuaian 

Sosial 
5,9,12,17,,22 2,6,8,14,,13 8 19 16 2 

 TOTAL 10 10 20 1 1 2 

 

Nilai koefisien reliabilitas Cronbach's Alpha skala penyesuaian diri sebesar 

0,890 setelah menggugurkan item yang tidak valid. Dengan demikian maka skala 

ini tergolong valid dan reliabel sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini. 

4.4.2. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Konsep Diri 

 

Skala konsep diri memiliki 24 jumlah item. Berdasarkan hasil perhitungan 

validitas terhadap skala konsep diri diperoleh hasil bahwa dari 24 item terdapat 

21 item valid dan tiga item tidak valid yang digugurkan dengan taraf signifikansi 

5% dimana koefisien validitas bergerak dari 0,406 sampai 0,575. Sebaran item 

valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini. 
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Tabel 4.4. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Konsep Diri 

No. Aspek 

Item Valid Item Gugur 

Favorabl

e 

Unfavorabl

e 
Jumlah 

Favora

ble 

Unfavorabl

e 

Jumla

h 

1. Pengetahuan 1,17,19 9,12,22,24 7 13 - 1 

2. Pengharapan 
4,10,18,

21 
2,14,15 7 - 23 1 

3. Penilaian 3,11,20 6,7,8,16 7 5 - 1 

 TOTAL 10 11 21 2 1 3 

 

Nilai koefisien reliabilitas Cronbach's Alpha skala konsep diri sebesar 0,871 

setelah menggugurkan item yang tidak valid. Dengan demikian maka skala ini 

tergolong valid dan reliabel sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini. 

4.3. 


