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BAB 4 

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

4.1 Orientasi Kancah Penelitian 

 Kancah penelitian diperlukan untuk dipahami terlebih dahulu sebelum 

melakukan sebuah penelitian. Hal tersebut berguna dalam mempersiapkan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan kelancaran penelitian. Pada penelitian ini, populasi 

yang digunakan adalah mahasiswa S1 yang sudah mengerjakan skripsi selama 

kurang lebih enam bulan atau satu semester di Unika Soegijapranata, Semarang, 

Jawa Tengah. 

 Universitas Katolik Soegijapranata merupakan perguruan tinggi katolik 

dengan status terakreditasi institusi “A” di kota Semarang dan berada di bawah 

naungan Yayasan Sandjojo. Universitas Katolik Soegijapranata beralamat di jalan 

Pawiyatan Luhur Selatan IV No. 1, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, 

Jawa Tengah (50234). Universitas Katolik Soegijapranata terdiri dari 11 fakultas 

dan 38 jurusan yang setiap tahunnya mencetak mahasiswa dan mahasiswi 

unggulan. 

 Sebagai perguruan tinggi, Universitas Katolik Soegijapranata memberikan 

mata kuliah skripsi bagi mahasiswanya yang sudah memenuhi syarat. Peneliti 

memilih Fakultas Psikologi untuk diteliti. Fakultas Psikologi di Unika 

Soegijapranata berdiri sejak 1984 hingga saat ini dengan akreditasi B dan 

dikepalai oleh Dr. M. Sih Setija Utami, M.Kes. Menurut informasi yang dikumpulkan 

peneliti pada mahasiswa yang sudah menempuh skripsi selama minimal enam 

bulan atau satu semester di fakultas ini terdapat kendala-kendala pada mahasiswa 

dalam mengerjakan skripsi. Contohnya adalah terhambat dengan kesulitan 

mencari topik, mencari sumber-sumber untuk referensi, kesulitan bertemu dosen 
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pembimbing, terhalang dengan kesibukan pribadi, dan terdapat rasa malas dalam 

mengerjakan skripsi. 

 Selain dari informasi yang dikumpulkan peneliti, alasan lain peneliti memilih 

Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata sebagai kancah penelitian 

adalah karena peneliti berkuliah di universitas tersebut dan berdomisili di 

Semarang. Peneliti juga mendapati tanda-tanda stres dalam mengerjakan skripsi 

yang dialami mahasiswa setelah mewawancarai mahasiswa di universitas 

tersebut. Lebih lanjut, dalam penyelesaian skripsi yang dilakukan mahasiswa 

ditemukan permasalahan tentang bagaimana cara mahasiswa mengatasi stres 

dalam mengerjakan skripsi khususnya dengan teknik problem focused coping. 

4.2 Persiapan Penelitian 

4.2.1 Perijinan Penelitian 

 Sebelum penelitian dimulai, peneliti terlebih dahulu memohon perijinan 

kepada pihak Dekan Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata untuk 

melakukan penelitian kepada mahasiswa yang sedang melakukan skripsi di 

kampus tersebut. Surat pengantar ijin penelitian tersebut bernomor 

0446/B.7.3/FP/2022 tertanggal 25 Januari 2022. Surat ijin tersebut diserahkan 

kepada Tata Usaha Fakultas Psikologi sebagai syarat melakukan penilitian 

kepada para mahasiswa di fakultas tersebut. 

4.2.2 Penyusunan Alat Ukur 

 Peneliti menggunakan alat ukur yang berupa skala. Skala yang peneliti 

gunakan adalah skala stres mengerjakan skripsi dan skala problem focused 

coping. 

1. Skala Stres Mengerjakan Skripsi 
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Skala stres mengerjakan skripsi disusun menggunakan aspek-aspek yang 

telah disusun oleh peneliti. Aspek tersebut antara lain aspek biologis dan 

psikologis dari Ismiati yang didalamnya terdapat sub aspek fisik, psikis, afeksi, dan 

psikomotorik. Jumlah item dalam skala ini berjumlah 24 item. Berikut sebaran item 

dari skala stres mengerjakan skripsi dijelaskan dalam tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Sebaran Item Skala Stres Mengerjakan Skripsi 

Aspek Sub-aspek Pernyataan Jumlah 

Favorable Unfavorable 

Biologis Fisik 1,9,17 5,13,21 6 
Psikologis Psikis 2,10,18 6,14,22 6 

 Afeksi 3,11,19 7,15,23 6 
 Psikomotori 4,12,20 8,16,24 6 

Total  12 12 24 

 

2. Skala Problem Focused Coping 

Skala coping stress problem focused coping  yang digunakan peneliti 

adalah problem focused coping bagian dari Ways of Coping yang dikembangkan 

oleh Lazarus dan Folkman pada tahun 1980 dan terdapat revisi pada alat ukur 

tersebut dan dikenal sebagai revised Ways of Coping Questionnaire (WCQ) yang 

sudah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia oleh Debby Ivana Korry dalam 

penelitiannya. Debby Ivana Korry (2017) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa 

revised Ways of Coping Questionnaire (WCQ) tersebut tersusun dalam 66 item 

pernyataan yang berupa self-report berserta sub-aspeknya masing-masing. 

Peneliti hanya mengambil 20 item yang merupakan bagian dari aspek problem 

focused coping. 

Tabel 4.2 Sebaran Item Skala Problem Focused Coping 

Aspek Urutan Item Jumlah 

Planful problem solving 1,4,5,8,11,14,17,20 8 
Confrontative 2,6,9,12,15,18 6 

Seeking social support 3,7,10,13,16,19 6 

Total 20 20 
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4.3 Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan ketika sedang terjadi pandemi Covid19 yang 

melanda seluruh negeri termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah 

menetapkan aturan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan serta 

pembatasan kegiatan untuk masyarakat. Hal tersebut mendesak peneliti untuk 

mencari subjek secara online dengan cara menyebar link google form. 

 Pelaksanaan penelitian berlangsung kurang lebih satu bulan, dimulai 

tanggal 31 Januari 2022 hingga 1 Maret 2022. Peneliti terlebih dahulu melakukan 

konversi skala-skala yang telah disusun ke dalam bentuk google form, dan 

membuat tautan khusus agar calon subjek dapat dengan mudah mengakses skala 

tersebut melalui gadgetnya. Peneliti menyebarkan tautan skala tersebut melalui 

aplikasi whatsapp kepada mahasiswa-mahasiswi yang memiliki kriteria dari subjek 

penelitian dan selanjutnya meminta agar disebarkan ke teman subjek yang 

memiliki kondisi atau kriteria yang sama yaitu sudah mengerjakan skripsi lebih dari 

satu semester. 

Peneliti menggunakan metode snowball dalam mengumpulkan subjek 

penelitian. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, metode ini menggunakan 

koneksi dari subjek yang sudah ditemui yaitu teman dengan kriteria atau kondisi 

yang sama. Dari metode tersebut terkumpul 34 subjek yang bersedia dan sudah 

mengisi skala yang disiapkan peneliti. 

Terdapat kendala dalam proses pengambilan data yaitu, sulitnya mencari 

subjek karena keterbatasan kontak yang dimiliki, subjek yang dihubungi tidak 
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merespon pesan yang diberikan, subjek yang dimintai tolong untuk menyalurkan 

tautan tidak menyebarkan tautan tersebut. Peneliti membutuhkan waktu lama 

dalam mencari dan menghubungi subjek-subjek terkait. Kelebihan dari sistem 

pengambilan data menggunakan google form adalah paperless serta mudah 

dalam melakukan pencatatan sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan 

analisa. 

4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

 Uji validitas dan reabilitas alat ukur pada penelitian ini dilakukan dengan 

teknik korelasi Karl Pearson menggunakan program Statistical package for Social 

Science for Windows versi 20.0. Berikut hasil yang diperoleh : 

1. Skala Stress mengerjakan skripsi 

Jumlah item total pada skala ini adalah 24 buah, dengan menggunakan 

data dari 34 subjek peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas. Cutting point 

berdasarkan r tabel dengan signifikasi 5% adalah 0,339. Pada penghitungan 

putaran yang pertama terdapat 20 item valid dan 4 item yang gugur dengan besar 

nilai Alpha Cronbach sebesar 0,902.  

Pada penghitungan putaran yang kedua dari 20 item yang diuji validitas 

dan reliabilitasnya tidak terdapat item yang gugur dengan nilai Alpha Cronbach 

sebesar 0,915. Koefisien validitas item skala stres mengerjakan skripsi berkisar 

antara 0,902-0,915. Uji reliabilitas skala stres mengerjakan skripsi menunjukan 

koefisien Alpha Cronbach sebanyak 0,915. Sebaran item valid dan gugur dapat 

dilihat pada tabel 4.3 berikut. 
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Tabel 4.3 Sebaran Item Valid dan Item Gugur Skala Stres Mengerjakan 
Skripsi 

Aspek Sub-aspek Pernyataan Jumlah 
Item Valid Favorable Unfavorable 

Biologis Fisik 1,9,17 5*,13,21* 4 
Psikologis Psikis 2,10,18 6,14,22 6 

 Afeksi 3,11,19 7,15,23* 5 
 Psikomotori 4,12,20 8,16,24* 5 

Total item valid    20 

Keterangan tanda (*) : Item gugur 

2. Skala Problem Focused Coping 

Jumlah item dari skala problem focused coping yang dibuat peneliti adalah 

20 item. Berdasarkan r tabel, dengan menggunakan data subjek sebanyak 34 

buah maka nilai cutting point dengan signifikasi 5% yang digunakan adalah 0,339. 

Pada perhitungan putaran pertama, peneliti mendapati 7 item yang gugur dan 13 

item yang valid dengan nilai Alpha Cronbach sebesar 0,725.  

Pada perhitungan putaran kedua dari 13 item yang diuji validitas dan 

reabilitasnya tidak ada lagi item yang gugur dengan nilai Alpha Cronbach sebesar 

0,823. Koefisien validitas skala problem focused coping berkisar antara 0,725-

0,823. Uji reliabilitas skala problem focused coping menunjukan nilai Alpha 

Cronbach sebesar 0,823. Sebaran item valid dan item yang gugur dapat dilihat 

pada tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4 Sebaran Item Valid dan Item Gugur Skala Problem Focused 
Coping 

 
Aspek 

 
Urutan Item 

Jumlah 
Item Valid 

Planful problem solving 1,4,5,8,11,14,17,20 8 
Confrontative 2*,6,9*,12,15,18 4 

Seeking social support 3*,7*,10*,13,16*,19* 1 

Total item valid  13 

 Keterangan tanda (*) : Item gugur 
 


