
BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Katolik Soegijapranata, 

yang beralamat di Jl. Pawiyatan Luhur IV/I Bendan Duwur, Semarang, 

Jawa Tengah. 

Unika Soegijapranata mempunyai banyak peminat yang berasal 

dari berbagai daerah yang berbeda. Hal tersebut merupakan salah satu 

alasan yang menjadikan Unika Soegijapranata cocok sebagai tempat 

penelitian ini. 

Unika Soegijapranata memiliki 11 jurusan atau program studi. 

Dari semua jurusan yang ada, terdapat beberapa jurusan yang lebih 

didominasi oleh kaum perempuan; yaitu jurusan teknik pangan, 

psikologi, dan ekonomi-akuntansi. Ketiga jurusan tersebut yang 

nantinya akan dijadikan subjek dalam penelitian ini. 

Berdasarkan data yang yang diperoleh peneliti dari Pusat 

Komputer Unika Soegijapranata pada tanggal 21 Januari 2008; sampai 

dengan tahun ajaran 2007 terdapat 5128 mahasiswa yang masih aktif 

berkuliah, 3012 diantaranya adalah perempuan. Dapat dilihat bahwa 

jumlah mahasiswa perempuan (mahasiswi) jauh lebih banyak daripada 

jumlah mahasiswanya. Pada sisipan tahun ajaran 2007-2008 saat ini 

terdapat 3012 mahasiswi yang aktif mengambil kuliah, sedangkan untuk 

jumlah mahasiswi aktif yang berusia 17-21 tahun, yang diperkirakan 

30 



 31

berada pada angkatan 2006-2007 untuk setiap fakultas dapat dilihat pada 

tabel 3. 

Tabel 3 
Mahasiswi Aktif Sisipan 2007-2008 

Angkatan 2006-2007 
 

Nama Jurusan Jumlah Mahasiswi 

Akuntansi 137 

Arsitektur 82 

Bahasa Inggris - 

Hukum 9 

Ilmu Komputer 9 

Manajemen 39 

Perpajakan 7 

Psikologi 260 

Sastra Inggris 23 

Sipil - 

Teknik Pangan 950 

 

Peneliti mengambil mahasiswi Universitas Katolik 

Soegijapranata sebagai populasi penelitian dengan karakteristik sampel 

penelitian yaitu mahasiswi yang berusia antara 17-21 tahun. Adapun 

yang menjadi pertimbangan peneliti dalam menentukan populasi dan 

sampel penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Peneliti berkuliah di Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata 

Semarang. 

b. Peneliti sudah mengenal dan mengetahui situasi di tempat tersebut. 
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c. Fenomena yang terjadi di sana, membuat peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang Hubungan antara Citra Raga dan 

Kepercayaan Diri pada Mahasiswi. 

d. Belum pernah dilakukan penelitian sejenis dengan topik yang sama 

sebelumnya. 

 

B. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian yang dilakukan, mencakup beberapa tahap 

sebagai berikut : 

1. Penyusunan Alat Ukur 

Penyusunan alat ukur atau skala dalam penelitian ini, 

ditentukan berdasarkan aspek-aspek dari masing-masing variabel 

pada teori yang ada. Terdapat dua jenis skala yang dipergunakan 

dalam penelitian ini, yaitu Skala Kepercayaan Diri pada Mahasiswi 

dan Skala Citra Raga. Penyusunan dari masing-masing alat ukur 

adalah sebagai berikut : 

a. Skala Kepercayaan Diri pada Mahasiswi 

Skala kepercayaan diri ini disusun berdasarkan beberapa ciri 

kepercayaan diri pada mahasiswi yaitu merasa diri berharga, 

optimis, ambisius, mandiri, dan memiliki ketenangan sikap. 

Jumlah item secara keseluruhan adalah 20 item, yang terdiri dari 

10 item favorable dan 10 item unfavorable. Sebaran item Skala 

Kepercayaan Diri pada Mahasiswi dapat dilihat dalam tabel 4. 

Selengkapnya, skala kepercayaan diri pada mahasiswi dapat 

dilihat pada lampiran A-1. 
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Tabel 4 
Sebaran Item Skala Kepercayaan Diri 

pada Mahasiswi 
 

Aspek Favorable Unfavorable Jumlah

Merasa diri berharga 1,10 3,12 4 

Optimis 2,13 4,15 4 

Ambisius 5,14 7,16 4 

Mandiri 6,17 8,19 4 

Memiliki ketenangan 

sikap 

9,18 11,20 4 

Total 10 10 20 

 

b. Skala Citra Raga 

Skala citra raga ini disusun berdasarkan aspek-aspek citra 

raga yaitu perseptual, afektif, dan kognitif. Jumlah item secara 

keseluruhan adalah 24 item, yang terdiri dari 12 item favorable dan 

12 item unfavorable. Sebaran item skala citra raga dapat dilihat pada 

tabel 5. Selengkapnya, skala citra raga dapat dilihat pada lampiran 

A-2.  

Tabel 5 
Sebaran Item Skala Citra Raga 

 
Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 

Perseptual 1, 6, 13, 18 3, 8, 15, 20 8 

Afektif 2, 9, 14, 21 4, 11, 16, 23 8 

Kognitif 5, 10, 17, 22 7, 12, 19, 24 8 

Total 12 12 24 
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2. Tahap Perijinan Penelitian 

Sebelum memulai penelitian, peneliti terlebih dahulu 

mengajukan permohonan ijin kepada pihak-pihak yang terkait dalam 

penelitian ini, sehubungan dengan tempat pelaksanaan penelitian dan 

subjek penelitian. Permohonan ijin ini melalui beberapa tahap 

sebagai berikut : 

a. Meminta surat pengantar dari Dekan Fakultas Psikologi Unika 

Soegijapranata, Semarang, untuk memohon ijin melakukan 

penelitian kepada Wakil Rektor I Unika Soegijapranata, 

Semarang. Surat permohonan ijin tersebut bernomor 

319/B.7.3/FP/I/2008 tertanggal 8 Januari 2008. 

b. Mengajukan surat pengantar tersebut kepada Wakil Rektor I 

Unika Soegijapranata, Semarang. 

c. Berdasarkan surat permohonan ijin tersebut, Wakil Rektor I 

memberikan ijin untuk melakukan penelitian di Universitas 

Katolik Soegijapranata, Semarang, dengan surat bernomor 

0526/B.7.3/WR1/I/2008 tertanggal 11 Januari 2008. 

 

3. Uji Coba Alat Ukur 

Sebelum dilakukan penelitian yang sesungguhnya, terlebih 

dahulu dilakukan uji coba terhadap skala yang akan digunakan. Uji 

coba ini digunakan untuk mencari validitas dan reabilitas skala. 

Dalam uji coba ini dipilih subjek dengan ciri-ciri yang sama dengan 

subjek penelitian nantinya. 
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Peneliti menggunakan teknik Incidental Sampling, oleh sebab 

itu Fakultas yang terpilih sebagai subjek tryout maupun penelitian 

ditentukan berdasarkan banyaknya jumlah mahasiswi yang kebetulan 

berumur antara 17-21 tahun (angkatan 2006-2007) yang berkuliah di 

Fakultas tersebut. Alasan peneliti menggunakan teknik Incidental 

Sampling adalah keterbatasan peneliti untuk mengetahui keberadaan 

subjek penelitian (hadir atau tidaknya mahasiswi di kampus) dan 

keterbatasan peneliti mengetahui keberadaan alamat subjek 

penelitian (mahasiswi yang bersangkutan). Selain itu, peneliti juga 

mempertimbangkan efisiensi waktu, biaya, dan tenaga dalam 

pelaksanaan penelitian. 

Maka, berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Pusat 

Komputer Unika Soegijapranata pada tanggal 21 Januari 2008, 

peneliti memilih Fakultas Ekonomi–Akuntansi yang memiliki 137 

mahasiswi aktif kuliah angkatan 2006 untuk pelaksanaan tryout. 

Pengumpulan data tryout dilakukan di gedung Yustinus lantai 

3 dan 4 pada tanggal 22 Januari 2008. Peneliti membagikan skala 

kepada 43 orang, dengan rincian sebagai berikut : 

a. 10 orang diambil dari kelas matematika, ruang 554 pada 

pukul 11.00 WIB, dosen pengampu Ibu Dyah. 

b. 21 orang diambil dari kelas Statistika IB, ruang 536 pada 

pukul 12.30 WIB, dosen pengampu Ibu Agnes. 

c. 12 orang kebetulan ditemui peneliti diluar jam kuliah dan 

memenuhi kriteria sebagai subjek. 
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Pemilihan kelas di atas dilakukan berdasarkan banyaknya mahasiswi 

angkatan 2006 yang kebetulan mengambil mata kuliah kelas 

tersebut. 

 

4. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Setelah data tryout diperoleh, peneliti segera melakukan 

scoring dan tabulasi skor. Hasil tabulasi skor digunakan untuk 

melakukan uji coba alat ukur atau skala penelitian. Penghitungan 

validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan alat 

bantu komputer dengan program Statistical Packages for Social 

Science (SPSS) for Windows Realease 13.0. Uji validitas item untuk 

skala kepercayaan diri pada mahasiswi dan citra raga menggunakan 

teknik korelasi product moment, yang selanjutnya dikoreksi dengan 

korelasi part whole. Sedangkan untuk uji reliabilitas, digunakan 

teknik Alpha Cronbach. Hasil validitas dan reliabilitas uji coba alat 

ukur atau skala penelitian yang dibuat adalah sebagai berikut : 

a. Validitas dan Reliabilitas Skala Kepercayaan Diri pada 

Mahasiswi 

Menurut Buku Statistika 1 (Priyanto, 2004, h.75), untuk 

uji validitas skala kepercayaan diri, dengan N = 43, nilai r 

tabelnya adalah 0,257; dengan taraf signifikansi 5%, dapat 

diketahui bahwa dari 20 item yang ada, terdapat 15 item valid 

dan 5 item gugur. Koefisien validitas item bergerak antara 0,310 

sampai dengan 0,675. 
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Koefisien reliabilitas alpha skala kepercayaan diri pada 

mahasiswi adalah sebesar 0,843. Sebaran item yang valid dan 

gugur dapat dilihat pada tabel 6. Hasil selengkapnya dari skala 

kepercayaan diri pada mahasiswi dapat dilihat pada lampiran C-

1.  

Tabel 6 
Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Kepercayaan Diri 

pada Mahasiswi 
 

Jumlah 
Aspek Favorable Unfavorable 

Gugur  Valid 

Merasa diri berharga 1, 10* 3,12* 2 2 

Optimis 2, 13 4, 15 0 4 

Ambisius 5*, 14 7, 16 1 3 

Mandiri 6*, 17 8, 19 1 3 

Memiliki ketenangan 

sikap 

9, 18* 11, 20 1 3 

Total 10 10 5 15 

Keterangan : 
Nomor dengan tanda * : Item yang gugur 
 

b. Validitas dan Reliabilitas Skala Citra Raga   

Menurut Buku Statistika 1 (Priyanto, 2004, h.75), untuk 

uji validitas skala citra raga, dengan N = 43, nilai r tabelnya 

adalah 0,257; dengan taraf signifikansi 5%, dapat diketahui 

bahwa dari 24 item yang ada, terdapat 19 item valid dan 5 item 

gugur. Koefisien validitas item bergerak antara 0,282 sampai 

dengan 0,686. 
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Koefisien reliabilitas alpha skala citra raga adalah sebesar 

0,881. Sebaran item yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 

7. Hasil selengkapnya dari skala citra raga dapat dilihat pada 

lampiran C-2.  

Tabel 7 
Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Citra Raga 

 
Jumlah 

Aspek Favorable Unfavorable 
Gugur Valid 

Perseptual 1, 6, 13*, 18 3, 8, 15*, 20 2 6 

Afektif 2, 9, 14*, 21 4*, 11, 16, 23 2 6 

Kognitif 5, 10, 17, 22* 7, 12, 19, 24 1 7 

Total 12 12 5 19 

Keterangan : 
Nomor dengan tanda * : Item yang gugur 

 

5. Penyusunan Kembali Alat Ukur 

Setelah dilakukan uji coba dan diketahui item yang valid dan 

gugur, maka item yang gugur disisihkan dan item yang valid disusun 

ulang, hasilnya dijadikan skala penelitian yang baru. Sebaran item 

baru dapat dilihat pada tabel 8 dan 9. Data selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran D-1 dan D-2. 
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Tabel 8 
Sebaran Nomer Item Baru Skala Kepercayaan Diri 

pada Mahasiswi 
 

Aspek Favorable Unfavorable 

Merasa diri berharga 1 3 

Optimis 2, 13(9) 4, 15(11) 

Ambisius 14(10) 7(5), 16(12) 

Mandiri 17(13) 8(6), 19(14) 

Memiliki ketenangan sikap 9(7) 11(8), 20(15) 

Total 6 9 

Keterangan : 
Nomor dengan tanda ( ) : Nomor item yang baru 

 
Tabel 9 

Sebaran Nomer Item Baru Skala Citra Raga 
 

Aspek Favorable Unfavorable 

Perseptual 1, 6(5), 18(14) 3, 8(7), 20(16) 

Afektif 2, 9(8), 21(17) 11(10), 16(12), 23(18) 

Kognitif 5(4), 10(9), 17(13) 7(6), 12(11), 19(15), 24(19) 

Total 9 10 

Keterangan : 
Nomor dengan tanda ( ) : Nomor item yang baru 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Pengumpulan data penelitian dilakukan pada tanggal 23 dan 24 

Januari 2008 di Fakultas Teknologi Pangan dan Fakultas Psikologi 

Unika Soegijapranata, Semarang. Fakultas-fakultas tersebut dipilih 

sebagai tempat pelaksanaan penelitian ini, karena kebetulan memiliki 
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jumlah mahasiswi yang berumur antara 17-21 tahun (angkatan 2006-

2007) paling banyak. Teknologi Pangan dengan mahasiswi angkatan 

2006 sebanyak 398, angkatan 2007 sebanyak 552, dan Fakultas 

Psikologi dengan mahasiswi angkatan 2006 sebanyak 260. 

Dalam pengambilan sample, peneliti menggunakan teknik 

Incidental Sampling, yaitu dengan memberikan skala kepada mahasiswi 

Fakultas Teknologi Pangan dan Fakultas Psikologi yang kebetulan 

ditemui, karena dianggap sudah mewakili populasi yang telah 

ditentukan, dengan batasan mahasiswi berumur antara 17-21 tahun. 

Jumlah subjek penelitian ini adalah 82 orang. 

Selama proses pengumpulan data, peneliti dibantu oleh seorang 

mahasiswi Fakultas Teknologi Pangan dan seorang mahasiswi Fakultas 

Psikologi. Pada hari pertama, penyebaran skala dilakukan di Fakultas 

Teknologi Pangan (Gedung Albertus) dan Fakultas Psikologi (Gedung 

Antonius) dari pukul 07.30 – 14.00 WIB. Pada hari kedua, penyebaran 

skala dilakukan di Fakultas Psikologi (Gedung Antonius) pada pukul 

10.00 – 14.00  WIB. 

Penyebaran skala dilakukan pada saat mahasiswi menunggu jam 

masuk kuliah, setelah jam perkuliahan selesai maupun saat istirahat 

(tidak ada kegiatan). Dalam pengerjaan skala, ada beberapa mahasiswi 

yang mengerjakan di ruang kelas dan ada beberapa yang mengerjakan di 

luar kelas. Pelaksanaan penelitian ini berjalan cukup lancar dan peneliti 

hanya memerlukan waktu dua hari dalam pengumpulan data. Setelah 

pengumpulan data, peneliti segera melakukan scoring terhadap jawaban 

subjek, membuat tabulasi skor dan menganalisis data. 
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