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BAB IV 

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

4.1 Orientasi Kancah 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Katolik Soegijapranata yang 

bertempat di Jl. Pawiyatan Luhur Selatan IV No. 1, Bendan Duwur, Kecamatan 

Gajahmungkur, Semarang. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang berdiri 

pada tahun 1982. Subjek pada penelitian ini yaitu mahasiswa S1 yang berasal dari 

empat fakultas yang mensyaratkan skripsi sebagai tugas akhir untuk mahasiswa 

untuk dapat lulus, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum dan 

Komunikasi, Fakultas Bahasa dan Seni dan Fakultas Psikologi. Terdapat 

beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengambil mata kuliah skripsi, 

seperti memenuhi jumlah sks yang ditentukan, telah lulus pada mata kuliah 

tertentu, dan persyaratan lainnya sesuai dengan kebijakan fakultas masing-

masing.  

Selama pandemi COVID-19 bimbingan skripsi dilakukan secara online. 

Universitas Katolik Soegijapranata menyediakan platform bernama DELTA untuk 

memudahkan mahasiswa melakukan bimbingan skripsi. Mahasiswa dapat 

mengajukan bimbingan dengan mengirim berkas bimbingan dan menunggu dosen 

pembimbing memberikan feedback yang dicatat pada tempat yang telah 

disediakan ataupun didalam naskah. Mahasiswa juga dapat melihat riwayat 

catatan bimbingan yang telah tersusun rapi pada aplikasi ini. Bimbingan skripsi 

juga dapat dilakukan melalui sosial media seperti Whatsapp yang umumnya 

digunakan sebagai media komunikasi antara mahasiswa dan dosen. Sebagai 

pengganti bimbingan dengan cara komunikasi langsung, mahasiswa juga dapat 

mengajukan bimbingan melalui beberapa aplikasi seperti Whatsapp call, Zoom, 

dan Google Meet.  

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan wawancara terhadap 

lima mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang berasal dari 

tiga fakultas yang berbeda yaitu Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

Fakultas Hukum dan Komunikasi. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa 

sebagian besar mahasiswa mengalami stres saat mengerjakan skripsi dengan 

gejala stres yang berbeda-beda. Selain itu terdapat sebagian mahasiswa 

melakukan usaha belajar yang kurang efektif, sehingga tidak mampu mencapai 
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hasil yang diinginkannya. Peneliti memilih unika sebagai tempat penelitian dengan 

pertimbangan sebagai berikut : 

1. Keempat fakultas tersebut mensyaratkan skripsi sebagai tugas akhir 

kuliah. 

2. Pada umumnya terdapat dua jenis kelompok studi yaitu Sains dan 

Teknologi (Saintek) dan Sosial dan Humaniora (Soshum). Pada 

penelitian ini keempat fakultas tersebut merupakan fakultas masuk 

kedalam jenis kelompok studi Sosial dan Humaniora (Soshum). 

3. Menurut hasil wawancara sebagian besar mahasiswa mengalami 

masalah stres saat mengerjakan skripsi dan juga kurang efektif dalam 

melakukan usaha belajarnya. 

4. Kemudahan dalam menjangkau subjek penelitian karena peneliti 

merupakan mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

5. Mendapat persetujuan dari pimpinan Fakultas Psikologi Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang untuk dilaksanakannya penelitian ini. 

 

4.2 Persiapan Pengumpulan Data Penelitian 

Persiapan yang peneliti lakukan dalam mengumpulkan data penelitian 

yaitu dengan membuat alat ukur menggunakan google form. Subjek dijangkau 

melalui platform media sosial seperti Whatsapp, Line dan Instagram. Peneliti juga 

memilih narahubung yang merupakan mahasiswa dari keempat fakultas yaitu 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Fakultas Bahasa 

dan Seni serta Fakultas Psikologi. Narahubung tersebut akan membagikan skala 

ke grup kelas dan angkatannya. Selain itu narahubung juga membantu peneliti 

untuk menjangkau subjek di angkatan yang berbeda, yaitu dengan memberikan 

kontak salah satu mahasiswa pada angkatan yang dimaksud untuk peneliti minta 

agar bisa menyebarkan skala pada grup kelas dan angkatan pada fakultas 

masing-masing. Selain itu peneliti juga mempersiapkan surat izin penelitian dari 

pimpinan Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.  
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4.2.1 Penyusunan Alat Ukur 

Pada penelitian ini terdapat dua macam skala yang digunakan yaitu skala 

stres akademik dan skala regulasi diri dalam belajar pada mahasiswa yang sedang 

menyusun skripsi. 

a. Skala stres akademik pada mahasiswa yang sedang menyusun skripsi di 

masa pandemi COVID-19  

Skala stres akademik pada mahasiswa yang sedang menyusun skripsi di 

masa pandemi COVID-19 ini disusun berdasarkan gejala stres yaitu 

fisiologis, intelektual, afeksi dan perilaku. Jumlah item pada skala ini yaitu 

24 item favorable. Sebaran item skala stres akademik dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.1 Sebaran item skala stres akademik pada mahasiswa yang 
sedang menyusun skripsi di masa pandemi COVID-19 

 

 

 

 

 

 

b. Skala regulasi diri dalam belajar  

Skala regulasi diri dalam belajar pada penelitian ini disusun berdasarkan 

aspek metakognisi, motivasi dan perilaku. Jumlah item pada skala ini yaitu 

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

Sebaran item skala regulasi diri dalam belajar pada mahasiswa yang 

sedang menyusun skripsi dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.2 Sebaran item skala regulasi diri dalam belajar  
 

 

 

 

 

 

 

 

Gejala Nomor Item Jumlah 

Fisiologis 3, 5, 11, 13, 17, 23 6 

Afeksi 2, 8, 10, 14, 15, 22 6 

Intelektual 1, 7, 9, 18, 19, 24 6 

Perilaku 4, 6, 12, 16, 20, 21 6 

 Jumlah 24 

Aspek 
Nomor Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Metakognisi 4, 10, 13, 16 1, 7, 19, 22 8 

Motivasi 2, 5, 14, 20 8, 11, 17, 23 8 

Perilaku 3, 12, 15, 24 6, 9, 18, 21 8 

  Jumlah 24 
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4.2.2 Perizinan Penelitian 

Perizinan penelitian dilakukan dengan mengurus surat perizinan dengan 

cara mengajukan surat izin kepada Kepala Program Studi Sarjana Psikologi 

Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Peneliti 

memperoleh izin resmi secara tertulis pada tanggal 4 – 11 Desember 2021 dengan 

nomor 0802/B. 7.3/FP/V/2022. 

 

4.3 Pelaksanaan Pengumpulan Data penelitian 

Penelitian dilakukan secara online dengan membagikan google form 

kepada mahasiswa melalui platform media sosial Whatsapp, Line dan Instagram. 

Pada tanggal 2 Desember 2021 Peneliti membagikan secara person to person 

(jaringan pribadi) dan menitipkan google form untuk dibagikan pada beberapa grup 

angkatan di Fakultas Psikologi, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Bahasa dan Seni.  Pada tanggal 13 Desember 

2021 peneliti menutup pengisian skala pada google form dengan mendapatkan 

117 responden penelitian. Persebaran data responden dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 4.3 Data responden berdasarkan persebaran fakultas 

Fakultas Jumlah Persentase 

Fakultas Psikologi 65 55.55% 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 26 22.22% 

Fakultas Hukum dan 

Komunikasi 

18 13.38% 

Fakultas Bahasa dan Seni 8 6.84% 

Total 117  

  

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah responden didominasi oleh 

mahasiswa dari Fakultas Psikologi sebanyak 65 mahasiswa dengan persentase 

sebesar 55.55%. Jumlah responden yang merupakan mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis sebanyak 26 mahasiswa dengan persentase sebesar 22.22%, 

Fakultas Hukum dan Komunikasi sebanyak 18 mahasiswa dengan persentase 

sebesar 13.38%, dan Fakultas Bahasa dan Seni yaitu delapan mahasiswa dengan 

persentase sebesar 6.84%. Data responden berdasarkan persebaran angkatan 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.4 Data responden berdasarkan persebaran angkatan 

Angkatan Jumlah Persentase 

2015 2 1.72% 

2016 5 4.27% 

2017 81 69.23% 

2018 29 24.79% 

Total 117  

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa responden didominasi oleh 

angkatan 2017 sebanyak 81 mahasiswa dengan persentase sebesar 69.23%. 

Sedangkan jumlah responden angkatan 2018 sebanyak 29 mahasiswa dengan 

persentase sebesar 24.79%, angkatan 2016 sebanyak lima mahasiswa dengan 

persentase sebesar 4.27% dan angkatan 2015 sebanyak dua mahasiswa dengan 

persentase sebesar 1.72%. 

 

4.4 Uji Coba Alat Ukur 

Pada penelitian ini, pengambilan data hanya dilakukan satu kali dan 

menggunakan try out terpakai. Data try out terpakai digunakan juga untuk uji 

asumsi dan uji hipotesis. Peneliti menggunakan try out terpakai karena sulit 

mencari subjek di masa pandemi apabila harus memenuhi syarat uji validitas dan 

reliabilitas, lalu kemudian mencari subjek yang baru untuk melakukan uji asumsi 

dan hipotesis. Peneliti hanya dapat memanfaatkan teman sejawat dan 

menggunakan sosial media untuk menjangkau subjek. Peluang untuk 

mendapatkan subjek dengan jumlah yang besar sangatlah kecil. Dengan begitu 

peneliti memutuskan untuk menggunakan try out terpakai. Adapun kelebihan try 

out terpakai yaitu subjek yang digunakan untuk uji coba dan penelitian dalam 

keadaan yang konstan atau sama. Sedangkan kekurangan menggunakan try out 

terpakai yaitu memungkinkan adanya item yang tidak valid dan tidak reliabel dalam 

skala penelitian yang diisi. 
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4.4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas  

a. Validitas dan reliabilitas skala stres akademik pada mahasiswa yang 

sedang menyusun skripsi 

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas dilakukan sebanyak 

dua kali putaran. Terdapat satu item yang gugur yaitu nomor item 22. Item 

yang valid memiliki skor item korelasi Pearson > r tabel (0.195) dengan 

taraf signifikansi 5% yaitu dengan rentang 0.238 hingga 0.698. 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diperoleh nilai Cronbach’s Alpha sebesar 

0.863. 

Tabel 4.5 Sebaran item valid skala stres akademik pada 
mahasiswa yang sedang menyusun skripsi di masa pandemi 
COVID-19 

Gejala Nomor Item Jumlah Item valid 

Fisiologis 3, 5, 11, 13, 17, 23 6 

Afeksi 2, 8, 10, 14, 15, 22 5 

Intelektual 1, 7, 9, 18, 19, 24 6 

Perilaku 4, 6, 12, 16, 20, 21 6 

Jumlah  23 

*Item gugur bercetak tebal  
 

b. Validitas dan reliabilitas skala regulasi diri dalam belajar  

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan 

sebanyak dua kali putaran. Terdapat tiga item yang gugur yaitu nomor item 

9, 10, dan 14. Item yang valid memiliki skor item korelasi Pearson > r tabel 

(0.195) dengan taraf signifikansi 5% yaitu dengan rentang 0.314 hingga 

0.614. Berdasarkan hasil uji reliabilitas diperoleh nilai Cronbach’s Alpha 

sebesar 0.811. 

Tabel 4.6 Sebaran item valid skala regulasi diri dalam belajar  
 

  Aspek 
Nomor Item Jumlah 

Item valid Favorable Unfavorable 

Metakognisi 4, 10, 13, 16 1, 7, 19, 22 7 

Motivasi 2, 5, 14, 20 8, 11, 17, 23 7 

Perilaku 3, 12, 15, 24 6, 9, 18, 21 7 

  Jumlah 21 

*Item gugur bercetak tebal 


