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BAB IV 

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

4.1 Orientasi Kancah 

Lokasi yang tercakup dalam penelitian ini yaitu universitas-universitas 

yang terdapat di Indonesia. Penelitian ini bermaksud untuk meneliti para 

mahasiswa aktif yang sedang belajar di dalam universitas tersebut. Tidak ada 

kriteria khusus, seperti fakultas atau semester tertentu yang digunakan dalam 

penelitian ini karena tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui hubungan antara 

perfeksionisme adaptif dan maladaptif dengan stres akademik di kalangan 

mahasiswa secara general. Berikut merupakan tabel deskripsi responden 

penelitian ini. 

Tabel 4.1 
Tabel deskripsi responden penelitian 
 

Aspek Jumlah 

Usia 

≤ 20 tahun 42 

21– 25 tahun 87 

>25 tahun 2 

Jenis Kelamin 
Laki – Laki 37 

Perempuan 94 

Asal Universitas (Provinsi) 

Jawa Tengah 92 

Jawa Barat 27 

D.I. Yogyakarta 8 

DKI Jakarta 3 

Jawa Timur 1 

 
 

4.2 Persiapan Pengumpulan Data Penelitian 

Peneliti melakukan beberapa hal sebagai persiapan untuk mengumpulkan 

data penelitian. Beberapa hal tersebut meliputi: membagikan survey mini dan 
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melaksanakan wawancara awal ke beberapa subyek, mengadaptasi skala 

sebagai alat ukur, serta membuat surat perizinan untuk menyelenggarakan 

penelitian. 

4.2.1 Penyusunan alat ukur 

4.2.1.1. Skala stres akademik di kalangan mahasiswa 

Skala stres akademik di kalangan mahasiswa yang digunakan untuk 

mengukur variabel tergantung penelitian ini merupakan modifikasi dari Student-

Life Stress Inventory milik Gadzella (1994).  Skala ini terdiri dari dua dimensi, 

yaitu: 1) dimensi stressor akademik, yang meliputi beberapa jenis kategori 

stressor, seperti frustrasi, konflik, tekanan, perubahan, dan pemaksaan diri; serta 

2) dimensi reaksi terhadap stressor, yang juga terdiri dari beberapa jenis 

kategori, seperti reaksi fisiologis, emosi, perilaku, dan kognitif. Jumlah 

keseluruhan item dalam skala ini ialah 26 soal dengan isi: 24 item favorable dan 

2 item unfavorable. Di bawah ini merupakan sebaran item dari skala stres 

akademik di kalangan mahasiswa. 

Tabel 4.2 
Sebaran item skala stres akademik di kalangan mahasiswa  
 

Dimensi Kategori 
No. Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Stressor 
Akademik 

Frustrasi 1, 2, 3 - 3 

Konflik 4, 5, 6 - 3 

Tekanan 7, 8, 9 - 3 

Perubahan 10, 11, 12 - 3 

Pemaksaan 
diri 

13, 14, 15 
- 3 

Reaksi 
terhadap 
stressor 

Fisiologis 16, 17, 18 - 3 

Emosi 19, 20, 21 - 3 

Perilaku 22, 23, 24 - 3 

Kognitif - 25, 26 2 

Total 24 2 26 
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4.2.1.2. Skala perfeksionisme 

Skala perfeksionisme yang digunakan untuk mengukur variabel bebas 

penelitian ini merupakan modifikasi dari Frost Multidimensional Perfectionism 

Scale (FMPS) milik Frost dkk. (1990). Skala ini terdiri dari dua kategori dan enam 

dimensi, yaitu: 1) kategori perfeksionisme maladaptif yang mencakup dimensi 

concerns over mistakes (CM), doubts about actions (DA), parental expectations 

(PE), dan parental criticism (PC); serta 2) kategori perfeksionisme adaptif yang 

mencakup dimensi personal standards (PS) dan organization (O). Keseluruhan 

item dalam skala berjumlah 30 item favorable. Berikut merupakan tabel sebaran 

item skala perfeksionisme yang dimaksud. 

Tabel 4.3 
Sebaran item skala perfeksionisme 
 

Dimensi No. Item Jumlah 

Concern over mistakes (CM) 11, 12, 19, 20, 29 5 

Personal Standards (PS) 4, 6, 10, 14, 16, 25 6 

Parental Expectations (PE) 1, 9, 13, 17, 21 5 

Parental Criticism (PC) 3, 5, 18, 30 4 

Doubts about Actions (D) 15, 23, 27, 28 4 

Organization (O) 2, 7, 8, 22, 24, 26 6 

Total 30 

 

4.2.2 Perizinan penelitian 

Demi kelancaran penyelenggaran penelitian, peneliti mengajukan 

permohonan terkait surat pengantar penelitian kepada Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata. Surat Keterangan Penelitian dengan nomor 

0468/B.7.3/FP/II/2022 didapatkan oleh peneliti sebagai bukti ijin penye-

lenggaraan penelitian. Kemudian, peneliti tidak membutuhkan banyak peralatan 
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untuk membantu terselenggaranya penelitian ini, melainkan cukup menggunakan 

google form sebagai sarana untuk menyebarkan skala penelitian kepada subyek.  

Alasan penggunaan google form di sini berkaitan dengan kondisi pandemi 

Covid-19 yang masih berlangsung di Indonesia. Naiknya kasus positif Covid-19 

akibat varian baru Omicron membuat Pemerintah Indonesia kembali menerapkan 

PPKM Level 1 – 3 di beberapa daerah (Liputan 6, 2022). Kondisi ini kurang 

memungkinkan adanya interaksi secara langsung antara peneliti dengan 

responden. Pada akhirnya, peneliti mencari cara lain agar penelitian ini tetap 

berjalan, salah satunya yaitu dengan menggunakan teknologi dan internet 

(google form) untuk mengumpulkan data. 

Satu hal yang juga tak lupa dipersiapkan oleh peneliti ialah Informed 

Consent sebagai bukti bahwa subyek bersedia untuk terlibat menjadi responden 

dalam penelitian ini. Informed Consent dicantumkan di dalam google form pada 

halaman bagian pertama dengan tujuan untuk menjelaskan gambaran penelitian 

ini secara ringkas kepada para calon responden. Pada bagian akhir Informed 

Consent tersebut, terdapat sebuah pernyataan singkat dan calon responden 

dipersilakan untuk memberikan jawaban dari dua pilihan yang ada. Pilihan yang 

dapat dipilih oleh responden ialah “saya bersedia menjadi responden” atau “saya 

tidak bersedia menjadi responden”. Pilihan yang menyatakan kesediaan akan 

memberikan bukti bahwa data yang diberikan oleh responden tersebut dapat 

ditindaklanjuti oleh peneliti, sedangkan pilihan yang menyatakan ketidaksediaan 

berlaku sebaliknya.  

 

4.3 Pengumpulan Data Penelitian 

Pengambilan data penelitian dilakukan pada tanggal 9 – 14 Februari 2022 

melalui penyebaran google form kepada subyek yang memenuhi kriteria. Pada 
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mulanya, peneliti membagikan google form ke teman-teman peneliti. Kemudian, 

teman-teman tersebut melanjutkan penyebaran google form ke kalangannya 

masing-masing. Tautan dari google form terkait yaitu https://bit.ly/penelitianPSA 

dan dapat dilihat secara lebih detil di bagian lampiran. Berdasarkan data yang 

diperoleh, terdapat 131 responden yang mengisi skala penelitian dan 

keseluruhan data tersebut akan diolah untuk menguji hipotesis yang ada.   

https://bit.ly/penelitianPSA
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