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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

menentukan kancah atau tempat penelitian. Populasi dalam penelitian 

ini adalah laki-laki yang masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif di 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.  

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang (Unika 

Soegijapranata) berada di Jalan Pawiyatan Luhur IV nomor 1, 

Kecamatan Bendan Duwur, Kota Semarang. Unika Soegijapranata yang 

sebelumnya pernah bernama Unika Atma Jaya, berdiri pada 5 Agustus 

1982. Saat ini Unika Soegijapranata memiliki delapan fakultas dengan 1 

program diploma, 18 program studi sarjana, dan 9 program magister. 

Unika Soegijapranata memiliki beberapa fasilitas diantaranya 

perpustakaan, koneksi internet, lapangan olahraga, mini market, dan 

tempat ibadah. 

 

B. Persiapan Penelitian 

1. Penyusunan Alat Ukur 

Alat ukur dalam penelitian ini adalah skala perilaku seksual 

mahasiswa dan skala perilaku konsumsi pornografi. 

a. Skala Perilaku Seksual Mahasiswa 

Item-item yang terdapat pada skala ini dibuat berdasarkan 

bentuk-bentuk perilaku seksual yaitu: 
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1. Berpegangan tangan 

2. Berpelukan 

3. Berciuman baik berciuman bibir maupun pipi 

4. Masturbasi 

5. Meraba bagian sensitif 

6. Petting 

7. Oral seks 

8. Berhubungan intim 

Item dalam skala ini hanya memiliki pernyataan favorable 

saja. Dalam skala ini terdapat empat pilihan jawaban yaitu tidak 

pernah (TP), jarang (J), sering (S), dan sangat sering (SS). Untuk 

setiap pernyataan memiliki nilai satu untuk jawaban sangat tidak 

pernah, nilai dua untuk jawaban jarang, nilai tiga untuk jawaban 

kadang-kadang, nilai empat untuk jawaban sering. (Sebaran item 

Perilaku Seksual Mahasiswa lihat Tabel 3 halaman 33) 

b. Skala Perilaku Konsumsi Pornografi 

Item-item yang terdapat pada skala ini dibuat berdasarkan 

aspek perilaku yaitu : 

1. Frekuensi, yaitu seberapa sering seseorang 

berperilaku dalam kurun waktu tertentu 

2. Intensitas, mengacu pada kualitas kedalaman atau kekuatan 

seseorang dalam berperilaku 

3. Durasi, yaitu lamanya seseorang dalam melakukan sesuatu. 

Item dalam skala ini hanya memiliki pernyataan favorable 

saja. Dalam skala ini terdapat empat pilihan jawaban yaitu sangat 
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tidak sesuai (STS), tidak sesuai (TS), sesuai (S), dan sangat 

sesuai (SS). Untuk setiap pernyataan memiliki nilai satu untuk 

jawaban sangat tidak sesuai, nilai dua untuk jawaban tidak sesuai, 

nilai tiga untuk jawaban sesuai, nilai empat untuk jawaban sangat 

sesuai. 

Tabel 3 

Sebaran item Skala Perilaku Seksual Mahasiswa 

Bentuk Perilaku Seksual 
Jumlah 

Item 

Berpegangan tangan 1,9,17 

Berpelukan 2,10,18 

Berciuman bibir maupun pipi 3,11,19 

Masturbasi 4,12,20 

Meraba bagian sensitive 5,13,21 

Petting 6,14,22 

Oral seks 7,15,23 

Berhubungan intim 8,16,24 

Total 24 

 

Tabel 4 

 Sebaran Item Skala Perilaku Konsumsi Pornografi 

Aspek 

Perilaku 

Jenis Pornografi 
Jumlah 

Tulisan Gambar Suara Video/Film 

Frekuensi 1,18 4,22 6,3 23,11 8 

Intensitas 16,7 14,21 12,20 5,9 8 

Durasi 10,19 13,2 15,8 17,24 8 

Total 6 6 6 6 24 

 

2. Permohonan Izin Penelitian 

Sebelum penelitian dapat terlaksana, peneliti harus mendapat 

izin  terlebih dahulu dari pihak-pihak terkait. Pertama, peneliti 
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meminta surat pengantar kepada Dekan Fakultas Psikologi. Melalui 

surat Dekan nomor 2499/B.7.3/FP/III/2017, peneliti mengajukan 

permohonan izin penelitian kepada Wakil Rektor I Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang. Setelah pihak Universitas 

memberikan izin dengan mengeluarkan surat nomor 

0886/B.7.3/Rek/IV/2017, peneliti langsung melaksanakan penelitian. 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode try out 

terpakai dimana pengambilan data penelitian hanya dilakukan sekali 

saja. Setelah data penelitian sudah terkumpul, peneliti akan langsung 

menguji data penelitian secara statistik. Uji statistik yang akan 

dilakukan yaitu uji validitas reliabilitas, uji asumsi, dan uji hipotesis 

dengan menggunakan bantuan program Statistical Package for Social 

Science 16.0 for Windows. 

Penelitian mulai dilakukan pada 6 April hingga 9 April 2017 di 

area Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Peneliti membagikan 

skala secara langsung tanpa perantara kepada subyek. Skala diberikan 

kepada mahasiswa yang masih aktif berkuliah di Unika Soegijapranata 

Semarang dan berjenis kelamin laki-laki yang peneliti temui baik 

sengaja maupun secara tidak sengaja di kampus, parkiran, tempat 

makan, dan juga indekos. Sebelum peneliti memberikan skala pada 

subyek, peneliti melakukan konfirmasi kepada subyek secara lisan 

mengenai status marital subyek. Setelah memberikan skala kepada 

subyek, peneliti memberikan tambahan instruksi secara verbal bahwa 
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“pasangan” yang dimaksud di dalam skala bukanlah pasangan yang 

memiliki ikatan (seperti pacaran ataupun menikah) namun siapapun baik 

orang lain, saudara, sesama jenis maupun lawan jenis yang menjadi 

“pasangan” mereka dalam melakukan perilaku seksual pranikah 

tertentu. Peneliti menggunakan metode pengambilan data incidental 

sampling dan mendapatkan 70 responden dalam penelitian ini. Jumlah 

keseluruhan responden yang didapat, tersebar di delapan fakultas yang 

ada di Universitas Katolik Soegijapranata. Jumlah responden yang 

berasal dari Fakultas Hukum Komunikasi sebanyak 3 orang, Fakultas 

Psikologi sebanyak 18 orang, Fakultas Teknologi Pertanian 6 orang, 

Fakultas Bahasa dan Seni 1 orang, Fakultas Teknik sebanyak 16 orang, 

Fakultas Ilmu Komputer sebanyak 4 orang, Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis sebanyak 15 orang, dan Fakultas Arsitektur dan Desain sebanyak 

7 orang. 

 

D. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Data yang sudah didapat diuji validitas dan reliabilitasnya untuk 

mengetahui bahwa alat ukur yang digunakan sudah valid dan reliabel. 

Data dianalisis menggunakan bantuna program Statistical Package for 

Social Science 16.0 for Windows. Pengujian validitas alat ukur 

menggunakan teknik korelasi product moment kemudian hasilnya 

dikoreksi dengan menggunakan teknik korelasi part whole, sedangkan 

Uji reliabilitas alat ukur menggunakan teknik Alpha Cronbach. 
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1. Skala Perilaku Seksual Mahasiswa  

Total item pada skala perilaku seksual mahasiswa adalah 24 

item. Pengujian dilaksanakan dua putaran dengan satu item gugur 

pada putaran pertama dan 23 lainnya valid. Nilai koefisien Alpha 

Cronbach putaran pertama 0,936 lalu selanjutnya peneliti 

menghilangkan item gugur dan melakukan pengujian putaran kedua 

yang mendapatkan nilai koefisien 0,938 yang berarti alat ukur 

tersebut valid dan reliabel sehingga layak dipakai dalam penelitian.  

Tabel 5 

Sebaran item Skala Perilaku Seksual Mahasiswa 

Bentuk Perilaku Seksual  
Jumlah 

Item 

Berpegangan tangan 1,9,17* 

Berpelukan 2,10,18 

Berciuman bibir maupun pipi 3,11,19 

Masturbasi 4,12,20 

Meraba bagian sensitif 5,13,21 

Petting 6,14,22 

Oral seks 7,15,23 

Berhubungan intim 8,16,24 

Total 24 

 Dengan (*) Item Gugur 

 

2. Skala Perilaku Konsumsi Pornografi 

Total item pada skala perilaku konsumsi pornografi adalah 24 

item. Pengujian dilaksanakan sekali putaran tanpa item gugur. Nilai 

koefisien Alpha Cronbach yang didapat adalah 0,933 yang berarti 

alat ukur tersebut valid dan reliabel sehingga layak dipakai dalam 
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penelitian. (Sebaran item Perilaku Konsumsi Pornografi dengan 

item gugur lihat Tabel 6 halaman 37) 

 

Tabel 6 

 Sebaran Item Skala Perilaku Konsumsi Pornografi 

Aspek 

Perilaku 

Jenis Pornografi 
Jumlah 

Tulisan Gambar Suara Video/Film 

Frekuensi 1,18 4,22 6,3 23,11 8 

Intensitas 16,7 14,21 12,20 5,9 8 

Durasi 10,19 13,2 15,8 17,24 8 

Total 6 6 6 6 24 

 

 

 

 


