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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Langkah awal yang harus dikerjakan sebelum melakukan penelitian 

yaitu menentukan tempat penelitian. Tempat penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah SMP Maria Goretti Semarang. 

SMP Maria Goretti terletak di Jl. Imam Bonjol no. 198 Semarang. 

SMP Maria Goretti merupakan sekolah swasta yang dikelola oleh Yayasan 

Marsudirini. Situasi sekolah berada di jalan raya, tetapi proses pembelajaran 

cukup tenang dari kebisingan suara kendaraan karena ruang kelas tidak 

langsung dekat dengan jalan raya.  SMP Maria Goretti memiliki visi yaitu 

kami insan Marsudirini akan menjadi saudara yang cerdas, mencintai 

Tuhan, sesama, bangsa dan alam ciptaan-Nya, serta memiliki misi yaitu 

mewujudkan sikap bersaudara dengan sesama dan alam ciptaan Tuhan, 

menumbuh kembangkan intelektual, emosional, iman, susila, fisik dan 

estetika secara seimbang dan menumbuh kembangkan sikap kreatif, 

tanggung jawab, kritis, disiplin, trampil, interaktif dan mandiri. 

Pada saat ini SMP Maria Goretti dipimpin oleh kepala sekolah 

seorang Suster ordo OSF yang memiliki empat orang Tata Usaha, dua 

puluh enam Guru Pengajar, satu Satpam dan tiga Petugas Kebersihan.  SMP 

Maria Goretti terdapat lima belas ruang kelas yang terdiri dari lima kelas 

VII (VII A-E), lima kelas VIII (VIII A-E) dan lima kelas IX (IX A-E). 
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Keseluruhan siswa dari kelas VII-IX berjumlah 436 siswa.  Kondisi sekolah 

bersih, asri, dan ruang kelas dilengkapi dengan AC.  Terdapat lapangan 

yang cukup besar dengan banyak tanaman dan pohon sehingga suasana 

sekolah tidak panas, ada kantin sekolah yang cukup besar, koperasi yang 

menyediakan jasa photo copy serta perlengkapan atribut sekolah.  SMP 

Maria Goretti dilengkapi dengan Laboratorium Bahasa Inggris, 

Laboratorium Komputer, Laboratorium Fisika dan Biologi, 

perpustakaan,  ruang data, ruang multimedia, ruang doa, Aula, ruang band, 

UKS, OSIS, BP/BK, toko jujur, lapangan basket, lapangan voli, lapangan 

futsal dan kamar mandi/WC yang bersih dan sehat. 

Permasalahan yang terjadi di Sekolah SMP Maria Goretti yaitu para 

siswa memiliki gadget yang bisa mengakses segala bentuk-bentuk 

pornografi.  Saat pelajaran komputer ada beberapa siswa yang mencari 

informasi tentang pornografi melalui internet.  Beberapa siswa setelah 

pulang sekolah tidak langsung di rumah, akan tetapi bermain ke rumah 

teman untuk menonton video porno.   

Hal yang menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian 

di SMP Maria Goretti Semarang yaitu : 

1. Penelitian yang berhubungan dengan “Konsumsi Pornografi Remaja 

Laki-laki dan Kontrol Diri” belum pernah dilakukan sebelumnya di 

SMP Maria Goretti. 

2. Data-data wawancara sebagian siswa-siswa SMP Maria Goretti.  

Seperti beberapa siswa sering menonton video porno bahkan membawa 

gadget ke sekolah untuk mencari informasi pornografi melalui media 

sosial tanpa ada guru yang melihat. 
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3. SMP Maria Goretti bersedia dijadikan tempat penelitian. 

B. Persiapan Penelitian 

Dalam penelitian, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan.  Berikut 

ini adalah persiapan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu : 

1. Perijinan Penelitian 

Persiapan untuk mengambil data dalam penelitian diawali 

dengan mengurus surat perijinan dalam melakukan penelitian.  Peneliti 

meminta surat pengantar pada Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang untuk melakukan penelitian di SMP Maria 

Goretti Semarang.  Surat perijinan penelitian dari Fakultas Psikologi 

dengan nomor 2039/B.7.3/FP/III/2017 tertanggal 03 Maret 2017.  

Peneliti mengajukan ke sekolah pada tanggal 07 Maret 2017 langsung 

di terima oleh pihak sekolah melalui guru bimbingan konseling yang 

akan disampaikan kepada suster kepala sekolah.  Setelah mendapat 

persetujuan dari suster kepala sekolah, pengambilan data dibantu oleh 

guru bimbingan konseling dan dilaksanakan setelah libur Paskah tepat 

sebelum Ujian Nasional SMP berlangsung. Peneliti memberikan skala 

pengukuran pada tanggal 07 April 2017. 

2. Penyusunan Alat Ukur 

Penyusunan alat ukur diawali dengan menentukan bentuk-bentuk 

yang akan digunakan dalam skala sesuai dengan konsep yang telah 

dipaparkan dalam teori.  Peneliti membuat rancangan skala dengan 

beberapa jumlah item sesuai bentuk-bentuk yang sudah ditentukan. 

Penelitian ini menggunakan dua macam alat ukur berupa skala 

yaitu skala perilaku konsumsi pornografi dan skala kontrol diri.  Kedua 
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skala tersebut berbentuk tertutup, yang berarti subjek diminta untuk 

menjawab dari beberapa jawaban alternatif sesuai keadaan subjek 

sebenarnya. 

a. Skala Perilaku Konsumsi Pornografi 

Skala yang digunakan untuk mengukur perilaku konsumsi 

pornografi berdasarkan bentuk-bentuk pornografi yaitu mencari, 

membaca atau mengkonsumsi media pornografi, seperti grafis, teks, 

suara, tindakan, dan media. Perilaku konsumsi pornografi dapat 

diperoleh melalui skala yang meliputi aspek-aspek perilaku konsumsi 

pornografi yaitu durasi, frekuensi, dan intensitas.  Skala perilaku 

konsumsi pornografi pada penelitian ini terdapat 30 item yang bersifat 

favorauble.  Skala penelitian ini terdapat empat pilihan jawaban yaitu: 

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

Sesuai (SS).  Selebaran item skala perilaku konsumsi pornografi ini 

dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3 

Sebaran Item Skala Perilaku Konsumsi Pornografi 

 

 

 

 

 

 

Aspek 
Bentuk Pornografi 

Jumlah 

Grafis Teks Suara Tindakan Media 

Durasi 8, 18 2, 21 12, 27 5, 24 15, 30 10 

Frekuensi 1, 20 7, 17 4, 23 11, 26 14, 29 10 

Intensitas 9, 25 13,28 3, 19 10, 22 6, 16 10 

Jumlah 6 6 6 6 6 30 
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b. Skala Kontrol Diri 

Skala yang digunakan untuk mengukur kontrol diri berdasarkan 

aspek-aspek kontrol diri yaitu kemampuan mengontrol kognitif, 

kemampuan mengantisipasi peristiwa, kemampuan memgontrol 

perilaku, kemampuan menafsirkan peristiwa, dan kemampuan 

mengambil keputusan.  Skala kontrol diri pada penelitian ini meliputi 

30 item pernyataan yang terdiri dari 15 item favorauble dan 15 item 

unfavorauble.  Skala penelitian ini terdapat empat pilihan jawaban 

yaitu: Sangat Tidak Sesuai (STS), Tidak Sesuai (TS), Sesuai (S), dan 

Sangat Sesuai (SS).  Selebaran item skala perilaku konsumsi pornografi 

ini dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4 

Sebaran Skala Kontrol Diri 

Bentuk Favourable Unfavourable Jumlah 

Kemampuan 

mengontrol  

kognitif  

1, 11, 21 6, 16, 26 6 

Kemampuan 

mengantisipasi 

peristiwa 

2, 12, 22 7, 17, 27 6 

Kemampuan 

mengontrol 

perilaku 

3, 13, 23 8, 18, 28 6 

Kemampuan 

menafsirkan 

peristiwa 

4, 14, 24 9, 19, 29 6 

Kemampuan 

mengambil 

keputusan 

5, 15, 25 10, 20, 30 6 

Jumlah 15 15 30 
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c. Pelaksanaan Penelitian  

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode try out terpakai, 

artinya peneliti hanya melakukan pengumpulan data satu kali yang 

datanya sekaligus digunakan untuk uji validitas, reliabilitas, uji asumsi 

serta analisis data.  Pertimbangan menggunakan metode try out terpakai 

adalah karena keterbatasan waktu dan situasi. Kelebihan try out 

terpakai ini yaitu subjek mengalami keadaan yang sama saat digunakan 

uji coba penelitian, sedangkan kelemahannya adalah item-item yang 

gugur dapat mempengaruhi item-item valid.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan item yang dibuat 

oleh peneliti.  Peneliti datang ke sekolah untuk memberikan 120 skala 

kepada Guru BK (Bimbingan Konseling) yang akan membantu dalam 

penyebaran.  Secara lisan pihak sekolah sudah menyepakati dan 

mengizinkan penelitian ini melalui Guru BK (Bimbingan Konseling), 

dikarenakan siswa-siswa lebih terbuka dan ada kedekatan dengan Guru 

BK (Bimbingan Konseling). Guru BK (Bimbingan Konseling) 

menyampaikan secara lisan bahwa jadwal pengambilan data 

disesuaikan atau fleksibel dengan waktu mengajar atau diluar jam 

mengajar BK (Bimbingan Konseling) bahkan sebelum Ujian Nasional 

Kelas IX berlangsung.   

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa-siswa 

kelas VII dan VIII.  Jumlah siswa laki-laki kelas VII dan VIII yaitu 120 

siswa.  Maka peneliti menitipkan 120 skala untuk dibagikan.  Peneliti 

mengambil skala yang sudah diisi pada tanggal 02 Mei 2017 yang 

sudah dilaksanakan oleh Guru BK (Bimbingan Konseling). Beberapa 
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skala kembali kepada peneliti yang terdiri dari: 84 skala yang dipakai, 

20 skala kosong, 16 skala tidak lengkap.  

 

C. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas dan Reliabilitas Skala Perilaku Konsumsi Pornografi 

Hasil uji validitas skala perilaku konsumsi pornografi dengan 

taraf signifikan jumlah subjek 84 yaitu 0,1807 yang terdiri dari 30 

item diperoleh 30 item yang valid dengan koefisien  korelasi antara 

0,455 sampai 0,740 sehingga semua item valid.  Hasil uji 

reliabilitas diperoleh alpha sebesar 0,947 yang berarti skala ini 

memiliki reliabilitas yang baik untuk mengukur perilaku konsumsi 

pornografi.  Perhitungan selengkapnya pada lampiran C-1.  

Selebaran  item valid atau gugur dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5 

Sebaran Item Valid atau Gugur Skala Perilaku Konsumsi 

Pornografi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspek 
Bentuk Pornografi Jumlah 

Grafis Teks Suara Tindakan Media 

Durasi 8, 18 2, 21 12,27 5, 24 15, 30 10 

Frekuensi 1, 20 7, 17 4, 23 11, 26 14, 29 10 

Intensitas 9, 25 13,28 3, 19 10, 22 6, 16 10 

Jumlah 6 6 6 6 6 30 
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2. Validitas dan Reliabilitas Skala Kontrol Diri 

Hasil uji validitas skala kontrol diri dengan taraf signifikan 

jumlah subjek 84 yaitu 0,1847 yang terdiri dari 30 item diperoleh 

27 item yang valid dengan koefisien  korelasi antara 0,192 sampai 

0,431 sehingga 3 item dinyatakan gugur.  Hasil uji reliabilitas 

diperoleh alpha sebesar 0,794 yang berarti skala ini memiliki 

reliabilitas yang baik untuk mengukur kontrol diri.  Perhitungan 

selengkapnya pada lampiran C-2.  Selebaran  item valid atau gugur 

dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6 

Sebaran Item Valid atau Gugur Skala Kontrol Diri 

Bentuk Favourable Unfavourable Jumlah 

Kemampuan 

mengontrol  

kognitif  

1, 11, 21 6, 16, 26 6 

Kemampuan 

mengantisipasi 

peristiwa 

2*, 12, 22 7, 17, 27 5 

Kemampuan 

memgontrol 

perilaku 

3, 13, 23 8, 18, 28 6 

Kemampuan 

menafsirkan 

peristiwa 

4, 14, 24 9*, 19, 29 5 

Kemampuan 

mengambil 

keputusan 

5*, 15, 25 10, 20, 30 5 

Jumlah 13 14 27 

 

Keterangan : 

Tanda (*) : Item Gugur


