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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

  Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara 

konsep diri dengan komunikasi interpersonal pada remaja tunarungu 

di SLB B Semarang. Subjek yang dijadikan sampel penelitian adalah 

remaja tunarungu dari SLB Negeri Semarang, SLB Swadaya, dan 

SLB Widya Bhakti dengan usia 13 tahun sampai 18 tahun dan kelas 

VII-IX. 

  Penelitian pertama diambil di SLB Negeri Semarang. SLB 

Negeri berdiri tahun 2004 di Kabupaten Semarang. Di bangun di atas 

tanah seluas 2280m
2
, yang terletak di Jalan Elang Raya No.2 sebelah 

selatan persawahan, sebelah barat berbatasan dengan Gedung PLB 

Jawa Tengah Tembalang, dan sebelah utara Rumah Sakit Ketileng. 

Ketrampilan yang ada di SLB Negeri antara lain tata boga, otomotif, 

seni tari, seni music, tata busana, dan elektronika. Jumlah siswa 

keseluruhan tunarungu dari PAUD-SMA adalah 114 orang dengan 

jumlah kelas sebanyak 12 kelas. Kelas untuk jenjang SMA 

berjumlah 2 kelas dengan jumlah 12 siswa. Kelas untuk jenjang SMP 

hanya ada 1 kelas dengan jumlah 9 siswa. Adapula jenjang SD 

berjumlah 6 kelas dengan 68 siswa. Sedangkan untuk jenjang TK 

dan PAUD berjumlah 3 kelas, 2 kelas untuk TK dan 1 kelas untuk 

PAUD serta jumlah siswa 25. Peneliti hanya memakai 9 orang 

karena hanya 9 orang yang berada di kelas SMP. 
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Penelitian kedua diambil di SLB Widya Bhakti. SLB Widya Bhakti 

Semarang didirikan pertama kali pada tahun 1981, dengan beralamat 

di Jalan Supriyadi no.12 Kelurahan Kalicari Kecamtan Pedurungan, 

Kabupaten Semarang. SLB Widya Bhakti ini terletak di tengan 

perkotaan tepatnya di Kota Semarang bagian timur dengan arah utara 

berbatasan dengan desa Sendangsari, bagian selatan berbatasan 

dengan wilayah pedurungan, sedangkan bagian timur berbatasan 

dengan daerah Supriyadi bagian timur dan bagian barat berbatasan 

dengan wilayah Kalicari. Ketrampilan di SLB Widya Bhakti antara 

lain, seni tari, tata boga, dan computer. Jumlah siswa tunarungu 

keseluruhan di SLB Widya Bhakti dari TK-SMA 98 siswa dengan 

jumlah kelas sebanyak 15 kelas. Jenjang SMA terdiri dari 3 kelas 

dengan jumlah 13 siswa, untuk kelas SMP terdapat 3 kelas dengan 

jumalh siswa 25 orang, jenjang SD terdapat 6 kelas dengan jumlah 

50 siswa, serta untuk PAUD-TK ada 3 kelas yaitu 2 kelas untuk TK 

dan 1 kelas untuk PAUD dengan jumlah 10 siswa. Peneliti hanya 

mengambil 25 orang dari total jumlah kelas SMP. 

  Penelitian ketiga berlokasi di SLB Swadaya. SLB Swadaya 

beralamat di Jalan Seteran Utara no.25 Kelurahan Miroto Kecamatan 

Semarang Tengah, Kabupaten Semarang. SLB Swadaya berdiri sejak 

28 September 1965 sampai sekarang. Ketrampilan yang ada pada 

SLB Swadaya antara lain seni tari dan tata boga.  Jumlah 

keseluruhan siswa dari TK-SMA adalah 40 siswa dengan jumlah 

kelas sebanyak 10 kelas. Pada jenjang SMA terdapat 1 kelas dengan 

jumlah siswa 3 orang, jenjang SMP terdapat 1 kelas juga dengan 
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jumah siswa 5 orag, untuk jenjang SD ada 6 kelas dengan jumlah 27 

siswa, serta untuk jenjang TK terdapat 2 kelas dengan jmulah siswa 

5 orang. Peneliti hanya mengambil 5 siswa untuk dijadikan subjek 

karena jumlah siswa untuk jenjang SMP hanya berjumlah 5 orang. 

  Subjek penelitian ini adalah siswa SMP kelas VII-IX di SLB 

Negeri, SLB Widya Bhakti, dan SLB Swadaya berjumlah 39 siswa. 

Teknik pengambilan sample yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi populasi. 

  Pengumpulan data dilakukan di SLB Negeri, SLB Widya 

Bhakti, dan SLB Swadaya didasarkan pada pertimbangan berikut ini. 

1. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ketiga SLB ini 

memiliki permasalahan yang sama, yaitu berkaitan dengan 

komunikasi interpersonal. 

2. SLB Negeri, SLB Widya Bhakti, dan SLB Swadaya bersedia 

untuk dijadikan tempat penelitian, 

3. Populasi dan lokasi penelitian mudah dijangkau oleh peneliti 

sehingga mempermudah pelaksanaan penelitian. 

 

B. Persiapan Penelitian 

  Sebelum dilakukannya penelitian, maka peneliti melakukan 

berbagai persiapan yang meliputi perijinan penelitian, penyusunan 

alat ukur, uji validitas dan uji realibilitas alat ukur yang akan 

digunakan dalam penelitian.  
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1. Penyusunan Alat Ukur 

  Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini ada dua 

macam skala pengukuran yaitu skala komunikasi interpersonal 

dan skala konsep diri. 

a. Skala Komunikasi Interpersonal 

  Skala komunikasi interpersonal pada remaja tunarungu 

terdiri dari aspek-aspek komunikasi interpersonal antara lain: 

keterbukaan, empati, sikap mendukung yang positif, dan 

kesetaraan. Skala terdiri dari 32 item yang terbagi menjadi 

dua kelompok yaitu item favourable sebanyak 16 item dan 

item unfavourable sebanyak 16 item dengan empat alternatif 

jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju 

(TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Pada item favourable berisi 

pernyataan yang mendukung komunikasi interpersonal, dan 

pada item unfavourable berisi pernyataan yang tidak 

mendukung komunikasi interpersonal. Sebaran item 

favourable dan unfavourable komunikasi interpersonal dapat 

dilihat pada tabel: 
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Tabel 3. 

Sebaran Item Favourable dan Unfavourable Komunikasi 

Interpersonal 

No Aspek Favourable Unfavourable Jumlah 

1. Keterbukaan  1, 9, 17, 25 5, 13, 21, 29 8 

2. Empati 2, 10, 18, 

26 

6, 14, 22, 30 8 

3. Sikap 

mendukung 

yang positif 

3, 11, 19, 

27 

7, 15, 23, 31 8 

4. Kesetaraan 4, 12, 20, 

28 

8, 16, 24, 32 8 

 Total 16 16 32 

 

b. Skala Konsep Diri 

 Skala Konsep Diri terdiri dari aspek-aspek konsep diri 

antara lain: yakin akan kemampuan mengatasi masalah, 

merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa 

rasa malu, menyadari bahwa setiap orang mempunyai 

berbagai perasaan, dan mampu memperbaiki dirinya 

karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek 

kepribadian yang tidak disenanginya dan berusaha 

mengubah. Skala terdiri dari 30 item yang terbagi menjadi 

dua kelompok yaitu item favourable sebanyak 15 item 

dan unfavourable sebanyak 15 item dengan empat 

alternatif jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), 

Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Item 

favourable berisi pernyataan yang mendukung konsep 

diri, dan pada item unfavourable berisi pernyataan yang 
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tidak mendukung konsep diri. Sebaran item favourable 

dan unfavourable konsep diri dapat dilihat pada tabel: 

 

Tabel 4. 

Sebaran Item Favourable dan Unfavourable Konsep 

Diri 

No  Aspek Favourable Unfavourable Jumlah 

1. Yakin akan kemampuan 

mengatasi masalah 

1, 11, 21 6, 16, 26 6 

2, Merasa setara dengan 

orang lain 

2, 12, 22 7, 17, 27 6 

3. Menerima pujian tanpa 

rasa malu 

3, 13, 23 8, 18, 28 6 

4. Menyadari bahwa setiap 

orang mempunyai 

berbagai perasaan 

4, 14, 24 9, 19, 29 6 

5. Mampu memperbaiki 

dirinya karena ia 

sanggup 

mengungkapkan aspek-

aspek kepribadian yang 

tidak disenanginya dan 

berusaha mengubah 

5, 15, 25 10, 20, 30 6 

 Total  15 15 30 

 

2. Perijinan Penelitian 

 Sebelum dilakukannya penelitian dan mengumpulkan data, 

peneliti harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pihak-pihak 

terkait. Pertama kali peneliti mengajukan surat permohonan 

pengajuan penelitian kepada Kepala Sekolah SLB Negeri dengan 

surat ijin penelitian No. 3337/B.7.3/FP/VII/2015, Kepala Sekolah 

SLB Widya Bhakti dengan surat ijin penelitian No. 
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3338/B.7.3/FP/VII/2015, dan Kepala Sekolah SLB Swadaya dengan 

surat ijin penelitian No. 3340/B.7.3/FP/VII/2015 dari Dekan Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata yang dikeluarkan 

tanggal 31 Juli 2015. 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian menggunakan sistem try out terpakai yaitu 

pengambilan data dengan dilakukan hanya sekali dan digunakan 

untuk uji coba sekaligus sebagai data penelitian. Hasil data yang 

diperoleh digunakan untuk mencari validitas dan kemudian item-

item yang valid digunakan untuk uji realibilitas. 

 Keuntungan menggunakan tryout terpakai adalah efisiensi 

tenaga waktu, dan biaya karena pengumpulan data hanya dilakukan 

sekali. Kerugian tryout terpakai yaitu pengambilan data hanya 

dilakukan sekali sehingga ada resiko banyak item yang tidak valid. 

Sebelum penelitian dilaksanankan, peneliti melakukan survey 

observasi dan wawancara kepada guru untuk mengetahui 

permasalahan yang biasanya dialami oleh remaja tunarungu.  

Untuk memenuhi persyaratan alat ukur yang memiliki 

validitas dan reliabilitas yang baik, maka skala yang dipakai dalam 

penelitian ini diberikan kepada subjek berumur 13-18 tahun dan 

duduk di bangku SMP. Kepada siswa SMPLB pada saat mendekati 

jam pulang sekolah. Ada 39 eksemplar yang disebarkan dan dapat 

kembali semua ke peneliti. 
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Tabel 5. 

Pelaksanaan Penelitian 

SLB Negeri SLB Widya Bhakti SLB Swadaya 

8 Desember 2015 14, 18, 19 Januari 2016 15 Januari 2016 

 

D. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas dan Reliabilitas Skala Komunikasi Interpersonal 

 Pengujian terhadap validitas alat ukur dilakukan melalui 

bantuan program komputer Statistic Packages for Social Science 

(SPSS). Uji validitas item menggunakan korelasi product 

moment yang selanjutnya dikoreksi dengan menggunakan teknik 

part whole. Untuk menentukan apakah suatu item valid atau 

gugur, digunakan pedoman nilai koefisien korelasi yaitu 5% = 

0,268. Item yang memiliki nilai corrected item-total correlation 

di atas 5% = 0,268 dinilai sebagai item valid sedangkan item 

yang dibawah 5% = 0,268 dinilai sebagai item gugur.  

 Berdasarkan uji validitas tersebut diperoleh hasil skala 

komunikasi interpersonal yang diberikan pada 39 siswa SMPLB, 

yang terdiri dari 32 item terdapat 17 item yang valid dengan 

koefisien korelasi antara 0,271 sampai dengan 0,687 sehingga 

sebanyak 15 item dinyatakan gugur. Hasil uji reliabilitas 

diperoleh alpha sebesar 0,850 yang berarti skala ini memiliki 

reliabilitas yang baik dalam mengukur komunikasi interpersonal.  
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Tabel 6. 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Komunikasi 

Interpersonal 

No Aspek Favourable Unfavourable Jumlah 

Item 

Valid 

1. Keterbukaan  1, 9, 17*, 

25 

5, 13, 21, 29 7 

2. Empati 2*, 10, 18*, 

26 

6, 14, 22, 30 6 

3. Sikap 

mendukung 

yang positif 

3, 11*, 19*, 

27* 

7*, 15*, 23*, 

31 

2 

4. Kesetaraan 4, 12*, 20*, 

28* 

8*, 16*, 24, 

32* 

2 

 Total 7 10 17 

      Keterangan: *=item gugur 

 

2.  Validitas dan Reliabilitas Skala Konsep Diri 

 Berdasarkan hasil uji validitas skala konsep diri yang terdiri 

dari 30 item diperoleh 17 item yang valid dengan koefisien 

korelasi antara 0,298 sampai dengan 0,748 sehingga sebanyak 

13 item dinyatakan gugur. Hasil uji reliabilitas diperoleh alpha 

sebesar 0,878 yang berarti skala ini memiliki reliabilitas yang 

baik dalam mengukur konsep diri. 
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Tabel 7. 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Konsep Diri 

No  Aspek Favourable Unfavourable Jumlah 

Item 

Valid 

1. Yakin akan 

kemampuan mengatasi 

masalah 

1, 11*, 21 6, 16, 26 5 

2, Merasa setara dengan 

orang lain 

2*, 12*, 22 7*, 17, 27* 2 

3. Menerima pujian tanpa 

rasa malu 

3*, 13*, 

23* 

8, 18, 28 3 

4. Menyadari bahwa 

setiap orang 

mempunyai berbagai 

perasaan 

4*, 14*, 24 9*, 19*, 29 2 

5. Mampu memperbaiki 

dirinya karena ia 

sanggup 

mengungkapkan aspek-

aspek kepribadian yang 

tidak disenanginya dan 

berusaha mengubah 

5, 15*, 25 10, 20, 30 5 

 Total  6 11 17 

Keterangan: *=item gugur 

 




