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BAB IV

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

A. Orientasi Kancah Penelitian

Tahap yang pertama dilakukan sebelum penelitian adalah

menentukan terlebih dahulu tempat penelitian atau kancah penelitian.

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah SMK NU

Ungaran. SMK NU terletak di Jl. Kaligarang no.9, Ungaran Barat.

Terletak di belakang MTS NU Ungaran yang juga berada dalam satu

yayasan. Lingkungan sekolah tergolong nyaman dari keramaian lalu

lintas karena letaknya yang masih dua ratus meter dari jalan raya.

Visi dari SMK NU Ungaran adalah taat pada ajaran agama, unggul

dalam iptek dan santun dalam berakhlakul karimah. Dalam menjalankan

visinya, ada tiga misi SMK NU Ungaran yang menjadi penggeraknya

yaitu membimbing siswa dalam ajaran islam ahlus sunnah waljamaah,

menyiapkan tenaga kerja yang trampil dan handal sesuai dengan

kebutuhan industri dan masyarakat, yang terakhir adalah meningkatkan

kualitas sumber daya manusia.

SMK NU memiliki lima penjurusan yaitu multimedia, persiapan

grafika, teknik elektronika, teknik sepeda motor, serta teknik komputer

dan jaringan. Jumlah siswa di SMK NU sebanyak 1220 siswa yang

dibagi menjadi 500 siswa kelas X, 450 siswa kelas XI, dan 270 siswa

kelas XII, dengan rata-rata sosial ekonomi menengah kebawah sebanyak

60%, sisanya merupakan siswa dari kalangan menengah. SMK NU

Ungaran dipimpin oleh satu orang kepala sekolah, didukung oleh 60
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guru, serta sebelas karyawan. SMK NU dilengkapi dengan fasilitas

laboratorium multimedia, satu buah aula yang digunakan untuk berbagai

kegiatan dan sedang diadakan pembangunan lapangan basket. Area

parkir kendaraan roda dua juga tersedia secara memadai persis didepan

gedung sekolah.

Kegiatan ekstrakulikuler di SMK NU Ungaran antara lain basket,

pramuka, paskas, sepak bola, takraw, bulutangkis, marching band,

rebana, majalah dinding, KIR, futsal, dan rohis. Kegiatan

ekstrakulikuler andalan SMK NU Ungaran yang kerap memenangkan

perlombaan adalah pramuka dan paskas atau paskibra. Sedangkan

prestasi non akademik diluar kegiatan ekstrakulikuler yang diikuti siswa

adalah tarling al’quran.

Sehubungan dengan penelitian yang berhubungan dengan perilaku

delinkuen remaja, kasus pelanggaran peraturan di sekolah maupun

laporan perilaku delinkuen para siswa-siswi dari luar sekolah, menurut

data dari Bimbingan Konseling, tercatat pelanggaran yang paling tinggi

adalah membolos dan terlambat datang ke sekolah. Membolos dan

terlambat datang ke sekolah memiliki catatan tertinggi sebesar 40% dari

total pelanggaran para siswa. Sisanya, bila diurutkan mulai dari yang

paling tinggi adalah penggunaan seragam yang tidak sesuai, perkelahian

antar siswa maupun dengan siswa sekolah lain, merokok di area

sekolah, mabuk-mabukan dan kebut-kebutan di jalan, mencuri barang

milik teman, dan yang terakhir adalah pelanggaran ringan seperti

mencontek, membuang sampah sembarangan, dan lain-lain.
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Hal yang menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian di

SMK NU Ungaran adalah:

1. Penelitian yang berhubungan dengan “Konformitas Teman Sebaya

dan Perilaku Delinkuen Remaja” belum pernah dilakukan

sebelumnya di SMK NU Ungaran.

2. SMK NU Ungaran bersedia untuk dijadikan sebagai tempat

penelitian.

B. Persiapan Penelitian

Dalam penelitian, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan.

Berikut ini adalah persiapan yang dilakukan peneliti :

1. Penyusunan Alat Ukur

Penyusunan alat ukur dimulai dengan menentukan bentuk-

bentuk yang akan digunakan untuk membuat skala berdasarkan

konsep yang diambil dari teori. Setelah bentuk-bentuk ditentukan,

peneliti membuat rancangan skala berisi sejumlah item pernyataan.

Penyajian skala dalam penelitian ini berbentuk tertutup, yang artinya

subjek diwajibkan untuk memilih salah satu jawaban yang paling

sesuai dengan dirinya dari beberapa alternatif jawaban yang

disediakan.

a. Skala Perilaku Delinkuen Remaja

Skala perilaku delinkuen remaja disusun berdasarkan bentuk-

bentuk dari perilaku delinkuen antara lain : menimbulkan korban

fisik, menimbulkan korban materi, melawan status, tidak

menimbulkan korban di pihak lain. Skala ini terdiri dari 24 item
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yang terbagi menjadi 12 item favourable dan 12 item

unfavourable dengan alternatif jawaban yaitu selalu, sering, kadang-

kadang, tidak pernah. Sebaran item skala perilaku delinkuen remaja

dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Sebaran Nomor Item Skala Perilaku Delinkuen Remaja

Bentuk-Bentuk
Perilaku

Delinkuen

Item Jumlah

Favourable Unfavourable

Menimbulkan
korban materi

1,14,15 8,13,19 8

Menimbulkan
korban fisik

9,14,23 6,12,20 8

Melawan status 2,3,11 5,7,18 8

Tidak
menimbulkan
korban di pihak
lain

16,10,21 17,22,24 8

Jumlah 12 12 24

b. Skala Konformitas Teman Sebaya

Skala konformitas teman sebaya disusun berdasarkan

bentuk-bentuk konformitas teman sebaya antara lain: konformitas

sikap, konformitas watak kepribadian, konformitas perilaku.

Skala ini terdiri dari 24 item yang terbagi menjadi 12 item

favourable dan 12 item unfavourable dengan alternatif jawaban

yaitu selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Sebaran item

skala konformitas teman sebaya dapat dilihat pada tabel 4.
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Tabel 4

Sebaran Nomor Item Skala Konformitas Teman Sebaya

Bentuk-Bentuk
Item

JumlahFavourable Unfavourable

Sikap 6,11,23
,24

5,7,15,18 8

Watak 3,4,12,
20

2,16,17,21 8

Perilaku 1,13,14
,19

8,9,10,22 8

Jumlah 12 12 2
4

2. Permohonan Ijin Penelitian

Sebelum memulai penelitian, peneliti terlebih dahulu mengajukan

perijinan penelitian kepada pihak-pihak terkait secara tertulis. Berikut

ini adalah tahapan-tahapan perijinan sebagai berikut:

a. Meminta surat pengantar dari Fakultas Psikologi Universitas

Katolik Soegijapranata Semarang sebagai surat ijin penelitian. Surat

pengantar tersebut bernomor 0063/B.7.3/FP/IX/2016  untuk

perijinan di SMK NU Ungaran.

b. Mengajukan surat pengantar tersebut kepada staf Tata Usaha SMK

NU Ungaran yang kemudian diserahkan kepada Kepala Sekolah

SMK NU Ungaran.

c. Setelah kepala sekolah SMK NU Ungaran memberikan ijin, peneliti

segera melakukan penelitian.
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C. Pelaksanaan Penelitian

Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan metode try out

terpakai, yang berarti pengambilan data hanya dilakukan

sekalikemudian dijadikan uji coba skala sekaligus sebagai data

penelitian. Hasil yang diperoleh digunakan untuk mencari validitas,

kemudian item-item yang valid digunakan untuk uji reliabilitas. Alasan

menggunakan try out terpakai adalah pihak SMK NU  hanya

memberikan waktu penelitian pada satu hari tersebut, dengan waktu dua

jam.

Pengambilan data di lapangan dilakukan selama dua jam di waktu

dan hari yang sama yaitu pada tanggal 13 September 2016 pukul 08.00

hingga pukul 10.00 WIB.

D. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur

1. Validitas dan Reliabilitas Skala Perilaku Delinkuen Remaja

Hasil uji validitas skala perilaku delinkuen remaja yang terdiri

dari 24 item diperoleh 22 item yang valid dengan koefisien korelasi

antara 0,355 sampai 0,827 sehingga sebanyak 2 item dinyatakan gugur.

Hasil uji reliabilitas diperoleh alpha sebesar 0,913 dan berarti skala ini

memiliki reliabilitas yang baik dalam mengukur perilaku delinkuen

remaja. Perhitungan selengkapnya mengenai uji validitas dan

reliabilitas skala perilaku delinkuen remaja dapat dilihat pada lampiran.

Sebaran item valid atau gugur skala perilaku delinkuen remaja dapat

dilihat pada tabel 5.
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Tabel 5
Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Perilaku Delinkuen

Remaja

Bentuk-Bentuk Perilaku
Delinkuen

Favourable Unfavourable Total
Valid

Menimbulkan korban materi 1,14,15 8,13,19 8

Menimbulkan korban fisik 9,14,23 6,12,20 8

Melawan status 2,3,11 5,7*,18 7
Tidak menimbulkan korban
di pihak lain

16,10,21 17*,22,24 7

Total 12 10 22

Keterangan :
Tanda (*) : Item Gugur

2. Validitas dan Reliabilitas Skala Konformitas Teman Sebaya

Hasil uji validitas skala konformitas teman sebaya yang terdiri dari 24

item diperoleh 18 item yang valid dengan koefisien korelasi antara

0,294 sampai 0,829 sehingga sebanyak 6 item dinyatakan gugur. Hasil

uji reliabilitas diperoleh alpha sebesar 0,831 dan berarti skala ini

memiliki reliabilitas yang baik dalam mengukur konformitas teman

sebaya. Perhitungan selengkapnya mengenai uji validitas dan

reliabilitas skala konformitas teman sebaya dapat dilihat pada lampiran.

Sebaran item valid atau gugur skala konformitas teman sebaya dapat

dilihat pada tabel 6.
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Tabel 6
Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Konformitas Teman

Sebaya

Bentuk-Bentuk
Konformitas Teman

Sebaya

Favourable Unfavourable Total Valid

Sikap 6,11,23,24 5,7*,15,18 7

Watak 3,4*,12*,20 2,16,17,21 6

Perilaku 1,13,14,19 8,9*,10*,22* 5

Total 10 8 18

Keterangan:
Tanda (*) : Item Gugur


