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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Tahap awal yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan 

penelitian adalah menentukan subjek penelitian, tempat penelitian dan 

menyiapkan segala sesuatu demi kelancaran jalannya penelitian. 

Penelitian dilaksanakan di SMA Don Bosko Semarang yang 

terletak di Jalan Sultan Agung No. 133 Semarang. Subjek penelitian 

adalah siswa SMA laki-laki yang masih berusia antara 16-18 tahun. 

SMA ini memiliki tiga tingkat kelas, yaitu kelas X, kelas XI, dan kelas 

XII. Pada tahun akademik 2015/2016 saat penelitian berlangsung, 

jumlah siswa kelas X pada SMA Don Bosko adalah sebanyak 214 

siswa, kelas XI terdiri dari 206 siswa, dan kelas XII terdiri dari 189 

siswa, sehingga total keseluruhan adalah 609 siswa dengan 35 guru 

yang mengajar. 

SMA Don Bosko yang saat ini di bawah kepala sekolah 

Bruder Agustinus Sudarmadi memiliki beberapa fasilitas yaitu kantin, 

UKS, ruang perpustakaan, laboratorium komputer, lapangan basket, 

lapangan voli, lapangan sepakbola, dan toilet.  

Visi SMA Don Bosko Semarang adalah menjadi lembaga 

pendidikan yang unggul dalam prestasi dan peduli lingkungan dengan 

semangat St Don Bosko to be humble, strong and dedicated. 

Sedangkan misi SMA Don Bosko tertuang dalam 10 poin, yakni: 

1. Membudayakan sekolah sebagai komunitas orang beriman yang 

berpusat pada Yesus Kristus. 
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2. Mengelola sistem manajemen pendidikan yang terencana, tertib 

dan disiplin. 

3. Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga 

kependidikan secara kredibel dan akuntabel. 

4. Membudayakan semangat share mission dalam pelayanan karya 

perutusan bersama. 

5. Menumbuhkembangkan tradisi sekolah yang clean and on time 

6. Mengembangkan soft skill secara seimbang dari segi kognitif, 

afeksi dan psikomotorik. 

7. Membentuk karakter kaum muda menjadi calon pemimpin yang 

kreatif dan inovatif sebagai kader Gereja dan Negara. 

8. Menumbuhkembangkan sikap hormat, sopan santun dan 

tanggungjawab. 

9. Menumbuhkembangkan sikap kepekaan sosial dan respek 

terhadap sesame makhluk ciptaan Tuhan. 

10. Menumbuhkembangkan talenta apresiasi seni. 

Penelitian yang bertempat di SMA Don Bosko Semarang ini 

bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara stres 

dengan perilaku masturbasi pada remaja laki-laki dengan 

menggunakan metode kuantitaif, yaitu melalui angket. Pertimbangan 

peneliti melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dengan judul “Hubungan antara Stres dan Perilaku 

Masturbasi pada Remaja Laki-laki” belum pernah dilakukan Di 

SMA Don Bosko Semarang. 

2. SMA Don Bosko Semarang melalui wakil kepala sekolah 

Bapak Haryanto memberikan ijin untuk diadakannya penelitian. 
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Selain melakukan penelitian dengan menggunakan metode 

kuantitatif di SMA Don Bosko, peneliti juga melakukan wawancara 

sebagai penunjang penelitian. Wawancara dilakukan terhadap tiga 

subjek laki-laki yang berusia 16-18 tahun yang peneliti kenal. 

 

B. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian diawali dengan melakukan penyusunan 

alat ukur dan persiapan administrasi yang menyangkut masalah 

perijinan tempat penelitian serta uji validitas dan reliabilitas alat ukur 

penelitian. 

1. Metode Pengumpulan Data 

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, penelitian ini 

menggunakan dua macam metode; kuantitatif sebagai metode 

utama dengan menggunakan skala (skala perilaku masturbasi pada 

remaja laki-laki dan skala stres) dan kualitatif dengan 

menggunakan wawancara sebagai metode pendukung.  

2. Penyusunan Skala Penelitian 

Penyusunan skala penelitian ditentukan berdasarkan pada 

indikator dari variabel yang telah dikemukakan dalam teori. 

Penelitian ini menggunakan dua skala, yang pertama adalah skala 

stres dan yang kedua adalah skala perilaku masturbasi. Skala 

disajikan dalam bentuk tertutup, yaitu subjek penelitian diwajibkan 

memilih satu jawaban dari beberapa alternatif pilihan yang 

disediakan. Penyusunan masing-masing alat ukur dijelaskan 

sebagai berikut: 
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a. Skala Perilaku Masturbasi  

Skala yang pertama adalah skala perilaku masturbasi 

yang disusun berdasarkan aspek-aspek perilaku yang terdiri dari 

frekuensi, durasi, dan intensitas. Pada penelitian kali ini hanya 

menggunakan aspek frekuensi dan intensitas saja. Jumlah item 

secara keseluruhan adalah 13 item yang semuanya adalah item 

favourable. Sebaran item skala perilaku masturbasi dapat dilihat 

pada tabel 3. 

Tabel 3 

Sebaran Nomor Item Skala Perilaku Masturbasi 

Aspek Perilaku 

Masturbasi 

Favourable Jumlah 

Frekuensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 

Intensitas 1, 2, 3, 4, 5 5 

Total 13 13 

 

b. Skala Stres 

Skala yang kedua adalah skala stres yang disusun 

berdasarkan gejala-gejala stres yaitu gejala fisiologis, gejala 

psikologis, dan gejala perilaku. Jumlah item secara keseluruhan 

adalah 24 item yang terdiri dari 12 item favourable dan 12 item 

unfavourable. Sebaran item skala stres dapat kiita lihat pada 

tabel 4. 

Pada pernyataan favourable sistem penilaian setiap 

nomor itemnya sebagai berikut: subjek yang menjawab SS 

(sangat sesuai) mendapat skor 4, subjek yang menjawab S 

(sesuai) mendapat skor 3, skor 2 untuk subjek yang menjawab 
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TS (tidak sesuai) dan skor 1 untuk subjek yang menjawab STS 

(sangat tidak sesuai). Pernyataan unfavourable sistem 

penilaiannya adalah: subjek mendapatkan skor 4 apabila 

menjawab STS (sangat tidak sesuai), skor 3 apabila subjek 

menjawab TS (tidak sesuai), skor 2 apabila subjek menjawab S 

(sesuai) dan skor 1 apabila subjek menjawab SS (sangat sesuai). 

Tabel 4 

Sebaran Nomor Item Skala Stres 

Gejala-Gejala Stres Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Gejala Fisiologis 1, 7, 13, 19 2, 8, 14, 20 8 

Gejala Psikologis 3, 9, 15, 21 4, 10, 16, 22 8 

Gejala Perilaku 5, 11, 17, 23 6, 12, 18, 24 8 

Jumlah 12 12 24 

 

3. Tahap Perijinan Penelitian 

Sebelum memulai penelitian, peneliti terlebih dahulu 

mengajukan perijinan untuk penelitian terhadap pihak yang terkait 

secara tertulis. Adapun perijinan untuk melakukan penelitian 

dengan metode skala di SMA Don Bosko melalui tahap-tahap 

sebagai berikut: 

a. Meminta surat permohonan ijin dari Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sebagai surat 

peijinan penelitian di SMA Don Bosko Semarang. Surat 

tersebut bernomor 3531/B.7.3/FP/V/2016 tertanggal 31 Mei 

2016. 
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b. Mengajukan surat permohonan ijin penelitian tersebut kepada 

Wakil Kepala Sekolah SMA Don Bosko Semarang. 

c. Wakil Kepala Sekolah SMA Don Bosko Semarang, Bapak 

Haryanto memberikan ijin untuk mengadakan penelitian secara 

lisan. 

Perijinan melakukan wawancara peneliti lakukan dengan 

menghubungi dan mengadakan janji dengan para subjek secara 

personal. Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu 

telah memberitahu dan menjelaskan tujuan wawancara tersebut 

dilakukan dan meminta peijinan dari subjek apakah mereka 

bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Wawancara 

hanya dilakukan setelah subjek setuju untuk diwawancarai. 

 

C. Pelaksanaan Pengambilan Data  

Peneliti menggunakan kuantitatif sebagai metode utama dan 

kualitatif sebagai metode penunjang untuk memperoleh data dari 

subjek. Pengambilan data secara kuantitatif menggunakan sistem try 

out terpakai, yaitu pengambilan data hanya dilakukan sekali dan 

digunakan untuk uji coba skala sekaligus sebagai data penelitian. 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh digunakan untuk mencari 

validitas, kemudian item-item yang valid digunakan untuk menguji 

reliabilitas. Pengambilan data secara kuantitatif dilaksanakan pada hari 

Jumat tanggal 17 Juni 2016 pukul 08.00-10.00 WIB. Penelitian dimulai 

dari kelas X hingga kelas XI. 

Pada penelitian kali ini masing-masing siswa mendapatkan 

dua skala, yaitu skala stres dan skala perilaku masturbasi. Pada hari 
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pengambilan data SMA Don Bosko sedang melakukan kegiatan Class 

Meeting sehingga siswa tidak dapat ditemui di dalam ruang kelas 

karena kegiatan belajar mengajar yang telah usai. Hal ini mendukung 

peneliti dalam mengambil data di mana peneliti menghendaki agar 

masing-masing siswa dapat mengisi skala yang diberikan secara 

individu, tidak secara klasikal untuk mengurangi atau menekan tingkat 

manipulasi jawaban akibat rasa malu dalam mengisi. Hal ini peneliti 

lakukan sebagai langkah antisipasi dikarenakan skala yang diberikan 

merupakan hal yang sensitif bagi masyarakat saat ini. 

Peneliti memulai mencari subjek pada pukul 08.00 WIB di 

lantai 1 SMA Don Bosko Semarang yang merupakan area kelas XI dan 

menghampiri individu demi individu. Peneliti sengaja menghindari 

subjek yang sedang berkelompok untuk menjaga privasi masing-

masing subjek, dan peneliti mendapatkan 20 siswa. 

Selanjutnya, pada pukul 08.45, peneliti melanjutkan pencarian 

ke lantai 2 SMA Don Bosko Semarang yang merupakan area kelas X 

dan kelas XII, dan peneliti mendapatkan 24 siswa.  

Setelah itu, pada pukul 09.30 peneliti melanjutkan pencarian 

subjek ke kantin SMA Don Bosko, dari kantin peneliti mendapatkan 6 

siswa. Berdasarkan pengumpulan data yang sudah dilakukan, maka 

subjek dalam penelitian ini berjumlah 50 siswa. 

Setelah pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan pencatatan 

hasil dan membuat tabulasi data skala penelitian untuk kemudian 

dilakukan penghitungan hasil data. Penghitungan validitas 

menggunakan alat bantu komputer dengan program Statistical 

Packages for Social Sciences (SPSS) Release 16.0. Penghitungan 
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validitas item pada skala perilaku masturbasi dan skala stres 

menggunakan teknik korelasi product moment yang selanjutnya 

dikoreksi dengan korelasi part whole. Penghitungan reliabilitas 

dilakukan dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach.  

 

D. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas dan Reliabilitas Skala Perilaku Masturbasi 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas terhadap skala 

perilaku masturbasi diperoleh hasil bahwa 13 item yang ada 

kesemuanya adalah valid dengan taraf signifikansi 5%, dengan 

koefisien yang berkisar antara 0,446-0,849. Hasil perhitungan 

validitas skala perilaku masturbasi selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran C-1, sedangkan sebaran item yang valid dan gugur dapat 

dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5 

Sebaran Item Valid Skala Perilaku Masturbasi 

Aspek-Aspek 

Perilaku 

Masturbasi 

Sebaran 

item valid 

dan gugur 

 

Total Item 

gugur 

Total Item 

Valid 

Frekuensi 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

0 8 

Intensitas 1, 2, 3, 4, 5 0 5 

Jumlah Item Valid 13 0 13 

Keterangan: Nomor item dengan (*) adalah item yang gugur 

 

Uji reliabilitas dilakukan dengan Cronbach Alpha 

menunjukkan angka sebesar 0,938. Alat ukur ini tergolong reliabel 

sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini. Hasil perhitungan 
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reliabilitas skala stres selengkapnya dapat kita lihat pada lampiran 

C-1. 

 

2. Validitas dan Reliabilitas Skala Stres 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas terhadap skala 

stres diperoleh hasil bahwa dari 24 item terdapat 17 item yang valid 

dan 7 item yang gugur dengan taraf signifikansi 5%, dengan 

koefisien yang berkisar antara 0,273-0,614. Hasil perhitungan 

validitas skala stres selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C-2, 

sedangkan sebaran item yang valid dan gugur dapat dilihat pada 

tabel 6. 

Tabel 6 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Stres 

Gejala-Gejala 

Stres 

Sebaran item 

valid dan gugur 

 

Total Item 

gugur 

Total Item 

Valid 

Gejala Fisiologis 1, 7, 13, 19 

2*, 8, 14, 20* 

2 6 

Gejala Psikologis 3, 9*, 15*, 21 

4, 10, 16*, 22 

3 5 

Gejala Perilaku 5, 11, 17, 23 

6, 12, 18*, 24* 

2 6 

Jumlah Item 

Valid 

24 7 17 

Keterangan: Nomor item dengan (*) adalah item yang gugur 

 

Uji reliabilitas dilakukan dengan Cronbach Alpha menunjukkan 

angka sebesar 0,803. Alat ukur ini tergolong reliabel sehingga dapat 



39 
 

 

 

digunakan dalam penelitian ini. Hasil perhitungan reliabilitas skala Stres 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


