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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di beberapa kota besar seperti 

Semarang, Yogyakarta, dan Jakarta. Penelitian mengambil subjek 

di kota-kota besar karena dewasa awal yang belum menikah cukup 

banyak dikota-kota besar. 

 

B. Persiapan Penelitian 

1. Penyusunan Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan tiga skala yaitu skala 

kecemasan dewasa awal yang belum menikah, skala 

kepercayaan diri, dan skala dukungan sosial. 

a. Skala Kecemasan Perempuan Dewasa Awal yang Belum 

Menikah 

Skala ini digunakan untuk mengukur kecemasan 

perempuan dewasa awal yang belum menikah. Skala ini 

terdiri dari 20 item dan disusun oleh peneliti sendiri 

berdasarkan gejala-gejala kecemasan. Sebaran nomer 

item dari skala kecemasan dewasa awal yang belum 

menikah dapat dilihat pada tabel 4. 
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Tabel 4 
Sebaran Nomor Item 

Skala Kecemasan Perempuan Dewasa Awal yang Belum 
Menikah 

No. Gejala Kecemasan Sebaran item Jumlah 
1. Fisik (Fisiologis) 1,2,5,6,9,10,13,1

4,17,18,20 
11 

2. Mental (Psikologis) 3,4,7,8,11,12,15,
16,19 

9 

Jumlah 20 20 
 

b. Skala Kepercayaan Diri 

Skala ini digunakan untuk mengukur kepercayaan diri. 

Skala ini terdiri dari 16 item dan disusun oleh peneliti 

sendiri berdasarkan ciri-ciri dari kepercayaan diri. 

Sebaran nomer item dari skala kepercayaan diri dapat 

dilihat pada tabel 5. 

 
Tabel 5 

Sebaran Nomor Item Skala Kepercayaan Diri 
No Ciri kepercayaan 

diri 
Sebaran item Jumlah 
Fav. Unfav. 

1 Percaya kepada 
kemampuan sendiri 

1,9 5,13 4 

2 Bertindak mandiri 
dalam mengambil 
keputusan 

2,10 6,14 4 

3 Memiliki rasa positif 
terhadap diri sendiri 

3,11 7,15 4 

4 Berani 
mengungkapkan 
pendapat 

4,12 8,16 4 

Jumlah 8 8 16 
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c. Skala Dukungan Sosial 

Skala ini digunakan untuk mengukur dukungan sosial. 

Skala ini terdiri dari 24 item dan disusun oleh peneliti 

sendiri berdasarkan jenis-jenis dukungan sosial. Sebaran 

nomer item dari skala kepercayaan diri dapat dilihat pada 

tabel 6. 

 
Tabel 6 

Sebaran Nomor Item Skala Dukungan Sosial 
No. Jenis Dukungan 

Sosial 
Sebaran item Jumlah 

Fav. Unfav. 
1. Dukungan 

emosional 
1,9,17 5,13, 21 6 

2. Dukungan 
instrumental 

2,10,18 6,14,22 6 

3. Dukungan 
penghargaan 

3,11,19 7,15,23 6 

4. Dukungan 
informatif 

4,12,20 8,16,24 6 

Jumlah 12 12 24 
 

2. Uji Coba Skala Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan try out terpakai karena 

jumlah subjek penelitian yang memenuhi kriteria subjek 

penelitian tidak terlalu banyak. Kriteria subjek dalam penelitian 

ini yaitu wanita, usia 26-30 tahun, belum memiliki pasangan, 

dan belum pernah menikah. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir 

item yang gugur, maka peneliti melakukan uji preliminer skala 

penelitian kepada 3 responden yang memiliki kriteria sesuai 

dengan subjek penelitian.  
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Skala di dalam penelitian ini yaitu skala kecemasan dewasa 

awal yang belum menikah, skala kepercayaan diri, dan skala 

dukungan sosial. Setelah melakukan uji preliminer terhadap 

skala penelitian, ada beberapa item yang perlu diperbaiki. 

Kemudian peneliti melakukan perbaikan terhadap item-item 

tersebut, lalu menyebarkan skala penelitian kepada subjek yang 

sesuai dengan kriteria penelitian. Setelah penyebaran skala dan 

data sudah terkumpul peneliti melakukan perhitungan validitas 

dan reliabilitas. Hasil analisis validitas dan reliabilitas alat ukur 

yang telah dibuat yaitu sebagai berikut: 

a. Skala kecemasan perempuan dewasa awal yang belum 

menikah 

Hasil uji validitas pada skala kecemasan perempuan 

dewasa awal yang belum menikah menunjukkan semua item 

valid. Item valid memiliki koefisien validitas >0,3. Kemudian 

hasil uji reliabilitas diperoleh koefisien alpha sebesar 0,908 

yang menunjukkan bahwa skala ini memiliki reliabilitas yang 

tinggi dalam mengukur kecemasan perempuan dewasa awal 

yang belum menikah.  

 

b. Skala kepercayaan diri 

Hasil uji validitas pada skala kepercayaan diri yang terdiri 

dari 16 item, diperoleh 5 item yang tidak valid atau gugur. 
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Item valid memiliki koefisien validitas >0,3. Kemudian hasil 

uji reliabilitas diperoleh koefisien alpha sebesar 0,838 yang 

menunjukkan bahwa skala ini memiliki reliabilitas yang tinggi 

dalam mengukur kepercayaan diri. Sebaran item yang valid 

dan gugur dapat dilihat pada tabel 7. 

 

Tabel 7 
Validitas dan Reliabilitas Skala Kepercayaan Diri 

No Ciri kepercayaan diri Sebaran item Jumlah 
Fav. Unfav. 

1 Percaya kepada 
kemampuan sendiri 

1,9 5*,13 4 

2 Bertindak mandiri dalam 
mengambil keputusan 

2,10 6*,14 4 

3 Memiliki rasa positif 
terhadap diri sendiri 

3*,11* 7*,15 4 

4 Berani mengungkapkan 
pendapat 

4,12 8,16 4 

Jumlah 8 8 16 
Keterangan * item tidak valid atau gugur 

 

c. Skala dukungan sosial 

Hasil uji validitas pada skala dukungan sosial yang terdiri 

dari 24 item, diperoleh 5 item yang tidak valid atau gugur. 

Item valid memiliki koefisien validitas >0,3. Kemudian hasil 

uji reliabilitas diperoleh koefisien alpha sebesar 0,895 yang 

menunjukkan bahwa skala ini memiliki reliabilitas yang tinggi 

dalam mengukur dukungan sosial. Sebaran item yang valid 

dan gugur dapat dilihat pada tabel 8. 
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Tabel 8 
Validitas dan Reliabilitas Skala Dukungan Sosial 

No. Jenis Dukungan 
Sosial 

Sebaran item Jumlah 
Fav. Unfav. 

1. Dukungan emosional 1,9,17 5,13, 21 6 
2. Dukungan instrumental 2*,10,18 6,14,22* 6 
3. Dukungan penghargaan 3*,11,19 7,15,23 6 
4. Dukungan informatif 4*,12*,2

0 
8,16,24 6 

Jumlah 12 12 24 
Keterangan * item tidak valid atau gugur 

 

3. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 13-24 Januari 2017. 

Kriteria subjek dalam penelitian ini yaitu wanita, usia 26-30 

tahun, belum memiliki pasangan, dan belum pernah menikah. 

Subjek didalam penelitian ini diminta untuk mengisi ketiga skala 

sesuai dengan petunjuk yang telah tercantum disetiap skala. 

Saat peneliti mengambil data dilapangan, peneliti meminta 

bantuan kepada subjek penelitian untuk menyebarkan skala 

kepada subjek lain yang sesuai dengan kriteria subjek 

penelitian. Pada penelitian ini skala yang terkumpul sebanyak 

80 skala, akan tetapi ada satu subjek yang outlier sehingga 

jumlah skala yang dapat dijadikan data penelitian sebanyak 79 

skala. 

 

 

 




