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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Tahap awal dalam memulai penelitian ini adalah dengan 

menentukan subek penelitian dan tempat di mana penelitian ini 

akan dilaksanakan. Subyek yang diteliti adalah penyanyi kelab 

malam perempuan di Semarang. Penyanyi ini mencakup semua 

penyanyi kelab malam perempuan solo maupun yang tergabung 

dalam sebuah band, berdomisili di Semarang dan tinggal 

dengan orang tua.  

Penelitian ini akan dilakukan di kelab malam di 

Semarang, yang memiliki band atau penyanyi kelab malam 

perempuan. Beberapa penyanyi yang terlibat dalam penelitian 

ini adalah penyanyi yang berpanyi di kelab malam berikut ini: 

1. BF. Beralamat di Jalan Puri Anjasmoro Blok E1/8.  Rata – 

rata pengunjung adalah 300 orang setiap harinya, dan pada 

hari Sabtu bisa mencapai 450 orang lebih. Target 

pengunjungnya adalah golongan masyarakat dengan 

kemampuan ekonomi menengah ke atas. 

2. LC. Berada di  2nd Floor, Thamrin Square, Jl. MH Thamrin 

no. 5. Rata-rata pengunjung adalah 200 orang setiap harinya, 

dan pada hari Sabtu mencapai 300 orang. Target 

pengunjungnya adalah golongan masyarakat dengan 

kemampuan ekonomi menengah ke atas. 
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3. E. Beralamat di Gajahmada Plaza Lt.2 B29 Simpang Lima 

Semarang. Rata – rata pengunjung adalah 250 orang setiap 

harinya, dan pada hari Sabtu mencapai 300 orang. Target 

pengunjungnya adalah golongan masyarakat dengan 

kemampuan ekonomi menengah ke atas. 

4. XP. Beralamat di Jl Telaga Mas Raya Ruko Telaga Mas 1 A-

6 A. Rata – rata jumlah pengunjungnya adalahh 200 orang 

setiap harinya, dan pada hari Sabtu mencapai 250 orang. 

Target pengunjungnya adalah golongan masyarakat dengan 

kemampuan ekonomi menengah kebawah, meski tidak 

menutup kemungkinan masyarakat dengan kemampuan 

ekonomi tinggi datang ke tempat ini. 

Alasan peneliti mengambil subyek pada tempat – tempat 

tersebut adalah: 

1. Merupakan kelab malam yang memiliki band atau penyamyi 

kelab malam, dan diadakan setiap hari. 

2. Merupakan kelab malam yang memiliki banyak pengunjung 

dan pelanggan tetap, sesuai dengan uraian pada bab 

sebelumnya. 

3. Belum pernah ada penelitian sehubungan dengan penyanyi 

perempuan di kelab malam tersebut.   

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah incidental sampling, yaitu subyek diambil 

sesuai dengan ciri – ciri populasi subyek penelitian.  
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B. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian diawali dengan menyusun alat ukur 

dan persiapan administratif berkaitan dengan penelitian. 

1. Persiapan Alat Ukur 

Penyusunan alat ukur dimulai dengan menentukan 

aspek – aspek terkait berdasarkan landasan teoritis yang 

sebelumnya telah diungkapkan. Setelah aspek – aspek 

ditentukan, peneliti membuat rancangan skala yang berisi 

sejumlah item untuk mengungkap variabel yang dimaksud. 

Setiap aspek diungkapkan dalam beberapa item pernyataan 

dan disebar merata dan terpencar pada skala variabel 

tersebut. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini ada 

dua macam skala, yaitu skala harga diri dan skala 

dukungan keluarga. 

a. Skala Harga Diri 

Item pada skala ini dibagi menjadi dua macam, 

item positif atau favorable, dan item negatif atau 

unfavorable. Pada skala harga diri ini, item skala 

bersumber pada aspek – aspek harga diri, yaitu 

penerimaan, perasaan mampu, dan perasaan dibutuhkan 
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Tabel 3. Sebaran Nomor Item Skala Harga Diri 

Aspek 
Nomor Item 

Total 
Favorable Unfavorable 

Penerimaan 1, 7, 13, 19, 

25 

4, 10, 16, 22, 

28 

10 

Perasaan 

mampu 

5, 11, 17, 23, 

29 

2, 8, 14, 20, 26 10 

Perasaan 

dibutuhkan 

3, 9, 15, 21, 

27 

6, 12, 18, 24, 

30 

10 

Total 15 15 30 

 

b. Skala Dukungan Sosial Keluarga 

Item pada skala ini dibagi menjadi dua macam, 

item positif atau favorable, dan item negatif atau 

unfavorable. Pada skala dukungan sosial keluarga ini, 

item skala bersumber pada bentuk – bentuk dukungan 

sosial keluarga, yaitu dukungan emosional, dukungan 

penghargaan, dukungan instrumental, dan dukungan 

informasi. 

 

Tabel 4. Sebaran Nomor Item Skala Dukungan Sosial Keluarga 

Bentuk – 

bentuk 

Nomor Item Total 

Favorable Unfavorable 

Dukungan 

Emosional 

1, 9, 17, 25, 

33 

5, 13, 21, 29, 

37 

10 

Dukungan 

Penghargaan 

6, 14, 22, 

30, 38 

2, 10, 18, 26, 

34 

10 

Dukungan 

Instrumental 

3, 11, 19, 

27, 35 

7, 15, 23, 31, 

39 

10 

Dukungan 

Informasi 

8, 16, 24, 

32, 40 

4, 12, 20, 28, 

36 

10 

Total 20 20 40 
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2. Permohonan Ijin Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti sebelumnya 

sudah mengajukan permohonan untuk memperoleh surat 

ijin penelitian yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas 

Psikologi UNIKA Soegijapranata, Semarang. Surat tersebut 

telah dikeluarkan pada 23 Januari 2014 dengan nomor surat 

083/B.7.3/FP/I/2014 yang ditujukan kepada manajer atau 

pihak manajemen kelab malam yang ada di Semarang. 

Surat ijin tersebut digunakan sebagai pengantar bahwa 

peneliti benar – benar mahasiswa dan sedang melakukan 

penelitian untuk skripsi atau tugas akhir.  

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode try out terpakai 

dengan pertimbangan jumlah keseluruhan subjek dengan ciri 

yang ditentukan sangat terbatas. Jika hanya menilik ketentuan 

sebagai penyanyi perempuan, di Semarang ada banyak penyanyi 

perempuan, tetapi tidak semuanya bersedia dan mengambil 

pekerjaan bernyanyi di kelab malam. Metode ini hanya ada satu 

kali pengambilan data, uji coba alat ukur, maupun penelitian 

dilakukan pada waktu yang sama. 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di daerah Kota 

Semarang pada tanggal 3 Maret 2014 hingga 15 Mei 2014 dan 

dilakukan di lokasi berbeda. Pada proses pengambilan data, 

peneliti melakukannya sendiri bertemu satu per satu subyek 
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penelitian dan menunggu proses pengisian skala sehingga skala 

bisa langsung kembali ke tangan peneliti. Pertemuan dengan 

subyek dilakukan di beberapa tempat dan waktu menyesuaikan 

dengan pekerjaan subyek. Pada beberapa kesempatan, peneliti 

terpaksa menemui subyek di luar kelab malam, untuk 

mempersingkat waktu dan memudahkan peneliti dalam 

mengumpulkan subyek. 

Skala penelitian yang digunakan berjumlah 51 skala. 

Skala tersebut kemudian diskor dan ditabulasi, serta selanjutnya 

digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas alat ukur, serta uji 

hipotesis. Hasil tabulasi skala dukungan keluarga dan harga diri 

kemudian dihitung secara statistika untuk menentukan item 

valid dan item gugur. Setelah ditemuka item valid dan gugur, 

maka akan ditabulasi ulang dengan menghilangkan item yang 

gugur, sehingga ditemukan data valid dan digunakan untuk uji  

hipotesis. 

 

 

D. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian terhadap validitas dan reliabilitas dilakukan 

dengan bantuan program komputer Statistical Packages for 

Social Sciences (SPSS). Metode penghitungan yang dilakukan 

adalah metode teknik korelasi product moment dari Pearson. 

 

 



35 
 

 

1. Skala Harga Diri 

Pada uji validitas skala harga diri yang terdiri dari 

30 item, diperoleh 6 item gugur dan 24 item valid dengan 

koefisien validitas 0,350 sampai 0,671. Pengujian skala 

harga diri dilakukan menggunakan item valid. Hasil uji 

reliabilitas skala harga diri adalah 0,913 yang berarti skala 

harga diri reliabel.   

 

Tabel 5. Sebaran Valid dan Gugur Skala Harga Diri 

Aspek 

Nomor Item Total 

Item 

Valid 
Favorable Unfavorable 

Penerimaan 1, 7, 13, 19, 25 4, 10, 16, 22, 

28* 

9 

Perasaan mampu 5, 11, 17, 23*, 

29 

2, 8, 14, 20, 26* 9 

Perasaan 

dibutuhkan 

3, 9, 15, 21*, 

27 

6*, 12*, 18, 24, 

30 

7 

Total 13 12 24 

 Keterangan: Pada item dengan tanda bintang (*) adalah item gugur 

 

2. Skala Dukungan Sosial Keluarga 

Pada uji validitas skala harga diri yang terdiri dari 

40 item, diperoleh 8 item gugur dan 32 item valid dengan 

koefisien validitas 0,318 sampai 0,743. Pengujian skala 

dukungan keluarga dilakukan menggunakan item valid. 

Hasil uji reliabilitas skala dukungan keluarga adalah 0,924 

yang berarti skala dukungan keluarga reliabel. 
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Tabel 6. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Dukungan Sosial Keluarga 

Bentuk – 

bentuk 

Nomor Item Total 

Item 

Valid 

Favorable Unfavorable 

Dukungan 

Emosional 

1, 9, 17, 25, 33 5, 13, 21*, 29, 

37 

9 

Dukungan 

Penghargaan 

6, 14, 22, 30, 38 2, 10, 18, 26, 

34* 

9 

Dukungan 

Instrumental 

3, 11*, 19, 27*, 

35 

7*, 15, 23, 31*, 

39 

7 

Dukungan 

Informasi 

8, 16*, 24, 32, 

40 

4, 12, 20, 28, 

36* 

8 

Total 18 15 32 

 Keterangan: Pada item dengan tanda bintang (*) adalah item gugur 

 


