
34 

 

BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientas Kancah Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian di Sekolah Menengah Kejuruan 

Citra Bangsa Mandiri, sebuah sekolah swasta nasional yang terletak di 

daerah Tanjung, tepatnya di Jalan Gerilya Barat, Tanjung, Purwokerto. 

SMK Citra Bangsa Mandiri merupakan wujud dari partisipasi Yayasan 

Citra Bangsa Indonesia Mandiri Purwokerto di bidang pendidikan. 

Yayasan Citra Bangsa Indonesia Mandiri yang diketuai oleh dr. H. 

Rahmat Basuki, MH. dan didukung oleh tokoh-tokoh kesehatan dan 

pendidikan senior Kabupaten Banyumas antara lain: dr. Herumoyo, Sp.B, 

SH. FINACs., MH,  dan dr. Sukarman, MH. serta dengan berbekal 

pengalaman dalam mengelola Penyelenggaraan Pelayanan 

Kesehatan/Rumah Sakit  dan Pendidikan Perguruan Tinggi Kesehatan 

terpanggil untuk menjawab tantangan tersebut. 

Latar belakang siswa siswi yang bersekolah di SMK Citra Bangsa 

Mandiri adalah dari kelas sosial ekonomi menengah dengan jumlah total 

siswa yang terdaftar adalah 546 orang pada tahun ajaran 2016 dan jumlah 

siswa per kelas berada pada kisaran 28 sampai 35 orang siswa.  SMK 

Citra Bangsa Mandiri memiliki berbagai jurusan yaitu jurusan farmasi, 

keperawatan, analis kesehatan, tata boga dan tata niaga. SMK Citra 

Bangsa Mandiri juga memiliki kegiatan ekstrakulikuler sebagai sarana 
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bagi siswa untuk menyalurkan minat. Ekstrakulikuler yang bersifat wajib 

adalah karate dan pramuka, sementara ekstrakulikuler pilihan adalah 

basket, badminton, futsal, english club, teater, musik atau band, dan tari.  

Selain itu, pendidikan seksualitas juga termasuk ke dalam kurikulum yang 

dilaksanakan, dan diberikan dalam pembelajaran produktif serta kegiatan 

kesiswaan dalam bentuk penyuluhan. 

SMK Citra Bangsa Mandiri bergerak di bidang pendidikan dengan 

berlandaskan visi dan misi. Visi SMK Citra Bangsa Mandiri adalah 

menjadi SMK unggulan dan kompetitif. Misi SMK Citra Bangsa Mandiri 

adalah menyelenggarakan pendidikan berbasis kompetensi; mendidik 

siswa yang beriman, cakap, trampil, berbudi luhur dan berdaya saing 

tinggi; menghasilkan lulusan yang siap mandiri, bekerja dan cakap 

mengikuti pendidikan berkelanjutan; dan menjalin interaksi dengan pihak 

lain dan lingkungan secara kompetitif. 

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dilakukannya penelitian 

di SMK Citra Bangsa Mandiri adalah sebagai berikut: 

1. Belum pernah diadakan penelitian yang terkait dengan 

pendidikan seksualitas dan perilaku seksual di SMK Citra 

Bangsa Mandiri sebelumnya. 

2. Perijinan yang cenderung lebih mudah dibandingkan dengan 

sekolah negeri. 

Berdasarkan kedua hal tersebut, peneliti memutuskan untuk 

melakukan penelitian di SMK Citra Bangsa Mandiri dengan sampel empat 

dari delapan kelas 11.   
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B. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian 

Sebelum melaksanakan penelitian di SMK Citra Bangsa Mandiri, 

peneliti mengajukan permohonan ijin penelitian terlebih dahulu kepada 

instansi yang bersangkutan. 

1. Ijin Penelitian 

Peneliti menyampaikan surat pengantar yang dikeluarkan oleh 

Fakultas Psikologi yang telah disetujui oleh Dekan Fakultas Psikologi 

dengan nomor surat 4141/B.7.3/FP/VIII/2016 kepada Kepala Sekolah 

SMK Citra Bangsa Mandiri. Pihak sekolah mengeluarkan surat No. 1188 / 

SMK CBM / 2016 sebagai bukti telah dilakukannya penelitian. 

2. Penyusunan Alat Ukur 

Penelitian yang dilaksanakan akan menggunakan dua macam alat 

ukur berbentuk skala yaitu skala perilaku seksual dan skala pendidikan 

seksualitas. Skala perilaku seksual disusun berdasarkan bentuk-bentuk 

perilaku seksual yang tampak dan dapat observasi sementara skala 

pendidikan seksualitas disusun berdasarkan materi yang disampaikan oleh 

orangtua. 

a. Skala Perilaku Seksual 

 Skala perilaku seksual disusun dengan tujuan untuk mengukur 

frekuensi perilaku seksual yang terjadi dalam hubungan 

berpacaran pada siswa dan siswi di SMK Citra Bangsa Mandiri. 

Skala perilaku seksual ini disusun berdasarkan bentuk perilaku 

seksual dari berbagai referensi yang kemudian diringkas 

menjadi empat perilaku. Terdapat 16 item dengan skor 4 

(empat) untuk setiap jawaban Sangat Sering, dan skor 1 (satu) 

untuk setiap jawaban Tidak Pernah. Sebaran item skala 
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perilaku seksual dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3: Sebaran Item Skala Perilaku Seksual 

No Bentuk Perilaku Sebaran Jumlah 

1 Bersentuhan 1, 3, 14, 16 4 

2 Berciuman 2, 6, 9, 15 4 

3 Bercumbu 4, 7, 11, 12 4 

4 Berhubungan seksual 5, 8, 10, 13 4 

Jumlah 16 

b. Skala Pendidikan Seksualitas 

Penyusunan skala pendidikan seksualitas ini bertujuan untuk 

mengukur sejauh mana pendidikan seksualitas yang diberikan 

oleh orangtua siswa dan siswi SMK Citra Bangsa Mandiri. 

Skala ini disusun berdasarkan bentuk materi yang disampaikan. 

Dalam skala ini terdapat 20 pernyataan yang terbagi menjadi 

sebelas pernyataan favorable dan sembilan pernyataan 

unfavorable. Rentang jawaban yang tersedia adalah STS 

(Sangat Tidak Sesuai), TS (Tidak Sesuai), S (Sesuai), dan SS 

(Sangat Sesuai). Sebaran item skala pendidikan seksualitas 

dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4: Sebaran Item Skala Pendidikan Seksualitas 

No 
Materi Pendidikan 

Seksualitas 

Sebaran 
Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1 
Perkembangan/perubahan 

bentuk tubuh 
2, 8, 19 13, 20 5 

2 Hubungan atau relationship 1, 7, 18 6, 12 5 

3 Perilaku seksual 5, 11, 17 9, 16 5 

4 
Keterampilan hidup atau 

personal skills 
14, 15 3, 4, 10 5 

Jumlah Total 11 9 20 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada hari Senin 29 Agustus 2016 di SMK 

Citra Bangsa Mandiri, Purwokerto. Penelitian dilakukan selama satu hari, 

dimulai dari pukul 09:45 WIB sampai dengan 11:05 WIB. Dalam 

pembagian skala ini, peneliti dibantu oleh lima orang teman. Skala 

dibagikan ke empat kelas secara bersamaan dengan peneliti sebagai 

pemberi instruksi dan teman-teman peneliti sebagai pengumpul skala dan 

pembagi snack. Masing-masing kelas diberi waktu 20 menit untuk 

mengisi skala. Peneliti diantarkan oleh salah satu guru bagian kesiswaan 

untuk memasuki tiap kelas. Jumlah siswa yang mengisi skala berjumlah 

95 orang, dan 56 orang yang terdiri dari 10 subjek laki-laki dan 46 subjek 

perempuan memenuhi kriteria penelitian yaitu sedang atau pernah 

memiliki pacar dan tinggal dengan orangtua. 
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Beberapa hal yang perlu dicatat adalah penelitian sedikit 

melenceng dari rencana awal. Awalnya, peneliti akan membagikan skala 

per individu, tetapi pihak sekolah memberi waktu yang cukup terbatas 

sehingga peneliti diharuskan membagi per kelas. Perkiraan waktu 

pengisian skala yang awalnya 15 menit berubah menjadi 20 menit, 

ditambah pembagian snack yang menyebabkan total waktu penelitian di 

setiap kelas menjadi 30 menit. 

D.  Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

 Alat ukur variabel pendidikan seksualitas dan perilaku seksual 

diukur validitas dan reliabilitasnya dengan menggunakan program SPSS 

atau Statistical Packages for Social Science release 16. Uji validitas skala 

pendidikan seksualitas dan skala perilaku seksual dalam penelitian ini 

menggunakan korelasi Product Moment yang kemudian dikoreksi dengan 

korelasi Part Whole sementara untuk uji reliabilitas menggunakan teknik 

Alpha Cronbach. Hasil uji validitas dan reliabilitas kedua alat ukur adalah 

sebagai berikut: 

a. Skala Perilaku Seksual 

Perhitungan uji validitas skala perilaku seksual menunjukkan 

satu buah pernyataan yang gugur dari 16 pernyataan. Skala ini 

memiliki reliabilitas sebesar 0,760. Item yang valid memiliki 

koefisien validitas yang berkisar antara 0,307 sampai 0,797 

dengan taraf signifikansi 0,05 pada 0,231 seperti yang dapat 

dilihat pada tabel 5. 
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Tabel 5:  

Sebaran Item Valid Skala Perilaku Seksual 

No Bentuk Perilaku Sebaran Jumlah Item 

Valid 

1 Bersentuhan 1, 3, 14, 16 4 

2 Berciuman 2, 6, 9, 15 4 

3 Bercumbu 4, 7*, 11, 12 3 

4 Berhubungan seksual 5, 8, 10, 13 4 

Jumlah Item Valid 15 

* Item yang gugur 

b. Skala Pendidikan Seksualitas 

Perhitungan uji validitas skala pendidikan seksualitas 

menghasilkan pernyataan gugur sebanyak lima buah pada 

putaran pertama dan tidak ada pernyataan gugur pada putaran 

kedua. Reliabilitas skala ini adalah sebesar 0,864. Koefisien 

validitas berkisar antara 0,256 sampai dengan 0,503, taraf 

signifikansi 0,05 pada 0,231. Sebaran item valid dapat dilihat 

pada Tabel 6. 
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Tabel 6: 

Sebaran Item Valid Skala Pendidikan Seksualitas 

No 
Materi Pendidikan 

Seksualitas 

Sebaran Jumlah Item 

Valid Favorable Unfavorable 

1 
Perkembangan/perub

ahan bentuk tubuh 
2, 8, 19 13, 20 5 

2 
Hubungan atau 

relationship 
1*, 7, 18 6*, 12* 2 

3 Perilaku seksual 5*, 11, 17 9*, 16 3 

4 
Keterampilan hidup 

atau personal skills 
14, 15 3, 4, 10 5 

Jumlah Item Valid 9 6 15 

 

*Item yang gugur 


