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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Tahap pertama yang harus dilalui sebelum melakukan penelitian 

adalah menetapkan dahulu kancah atau tempat dimana penelitian akan 

dilakukan serta mempersiapkan segala sesuatu agar kegiatan penelitian 

menjadi lancar. 

Peneliti memilih Kota Semarang sebagai lokasi penelitian karena 

merupakan ibukota Propinsi Jawa Tengah yang dapat digolongkan sebagai 

kota metropolitan. Sebagai ibukota propinsi, Kota Semarang menjadi 

parameter kemajuan kota-kota lain di Propinsi Jawa Tengah. Utomo 

(dalam pemerintah Kota Semarang, 2012) menyatakan bahwa batas 

wilayah administrative Kota Semarang sebelah barat adalah Kabupaten 

Kendal, sebelah timur dengan kabupaten Demak, sebelah selatan dengan 

kabupaten Semarang dan sebelah Utara dibatasi oleh laut Jawa dengan 

panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer. Letak dan kondisi geografis 

Kota Semarang memiliki posisi astronomi di antara garis 6
0
50’ – 7

0
10’ LS 

dan garis 109
0
35’ – 110

0
50’ BT. 

Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan yaitu Banyumanik, 

Candisari, Gajahmungkur, Gayamsari, Genuk, Gunungpati, Mijen, 

Ngaliyan, Pedurungan, Semarang Barat, Semarang Selatan, Semarang 

Timur, Semarang Utara, Tembalang, Tugu dan 177 kelurahan dengan luas  
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wilayah keseluruhan 373,7 km
2
. Data statistik Kota Semarang menyatakan 

bahwa jumlah penduduk pada periode tahun 2005-2009 mengalami 

peningkatan rata-rata sebesar 14% per tahun. Pada tahun 2005 adalah 

1.419.478 jiwa, sedangkan pada tahun 2009 sebesar 1.506.924 jiwa, yang 

terdiri dari 748.515 penduduk laki-laki dan 758.409 penduduk perempuan 

(Utomo, 2012). 

Peneliti memilih lokasi kecamatan Semarang Utara yang terdiri dari 

kelurahan Bulu Lor, Dadapsari, Kuningan, Panggung Kidul, Panggung 

Lor, Plombokan, Purwosari, dan Tanjung Mas. Dalam penelitian ini 

peneliti ingin meneliti perilaku minum minuman beralkohol pada 

remaja.Remaja yang menjadi subyek penelitian adalah golongan peminum 

alkohol tingkat rendah (1-5 botol dalam kurun waktu 4-5 kali per minggu) 

dan golongan di atasnya. Alasan peneliti mengambil wilayah Semarang 

Utara karena peneliti menemukan fenomena perilaku minum minuman 

beralkohol di wilayah ini dan sebagian yang melakukan perilaku minum 

minuman beralkohol adalah remaja. 

Dasar pertimbangan peneliti mengambil populasi di kecamatan 

Semarang utara sebagai tempat penelitian didasarkan atas beberapa hal, 

yaitu : 

1. Peneliti menemukan fenomena perilaku minum minuman beralkohol 

yang dilakukan oleh remaja di daerah Semarang Utara. 

2. Penelitian dengan judul “Perbedaan Perilaku Minum Minuman 

Beralkohol Pada Remaja Ditinjau dari Tipe Kepribadian Introvert – 
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Ekstrovert” belum pernah dilakukan di daerah Semarang Utara. 

 

B. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti meliputi perijinan 

penelitian, penyusunan alat ukur atau skala dan uji coba alat ukur 

penelitian, yang meliputi sebagai berikut : 

1. Perijinan penelitian 

Sebelum melaksanakan penelitian, terlebih dahulu peneliti 

mengajukan permohonan ijin penelitian dari Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas katolik Soegijapranata Semarang yang dikeluarkan pada 

tanggal 4 Oktober 2013 dengan nomor surat 032/B.7.3/FP/X/2013 dan 

ditujukan kepada para remaja peminum alkohol di Semarang Utara. 

Surat ijin tersebut selanjutnya diserahkan kepada para remaja peminum 

alkohol sebagai subyek penelitian. Peneliti juga membuat surat bukti 

penelitian berupa Informed Consent yang menyatakan kesedian remaja 

peminum minuman beralkohol untuk menjadi subyek penelitian. 

2. Penyusunan alat ukur 

Pada penelitian ini alat ukur yang digunakan untuk meneliti adalah 

skala. Pembuatan skala tersebut dengan menentukan aspek-aspek yang 

digunakan untuk membuat skala dan berdasarkan darikonsep yang telah 

dikemukakan dalam teori pada bab sebelumnya. Setelah aspek-aspek 

ditentukan, peneliti membuat rancangan skala yang berisi sejumlah 

item. 
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Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari skala 

Perilaku Minum Minuman Beralkohol Pada Remaja dan skala Tipe 

Kepribadian Introvert – Ekstrovert. Uaraian lebih lanjut dari kedua 

skala tersebut adalah sebagi berikut : 

a. Skala perilaku minum minuman beralkohol pada remaja 

Skala perilaku minum minuman beralkohol pada remaja ini 

terdiri dari aspek-aspek perilaku minum minuman beralkohol yaitu 

frekuensi, lamanya berlangsung dan intensitas. 

Skala yang digunakan untuk mengukur perilaku minum 

minuman beralkohol pada remaja terdiri dari 24 item pernyataan 

dengan perincian 12 item favourable dan 12 item unfavourable. 

Sebaran item skala perilaku minum minuman beralkohol pada 

remaja dapat dilihat di tabel 3. 

 

Tabel 3 

Blueprint Sebaran Nomor Item Skala Perilaku Mninum Minuman 

Beralkohol Pada Remaja 

 

Aspek Favourable Unfavourable Jumlah Item 

Frekuensi 1, 7, 13, 19 4, 10, 16, 22 8 

Lamanya 

berlangsung 
2, 8, 14, 20 5, 11, 17, 23 8 

Intensitas 3, 9, 15, 21 6, 12, 18, 24 8 

Jumlah Item 12 12 24 
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b. Skala Tipe Kepribadian Introvert – Ekstrovert 

Skala tipe kepribadian introvert-ekstrovert terdiri dari aspek-

aspek yang digunakan untuk mengungkap tipe kepribadian introvert-

ekstrovert yaitu aktivitas, kemampuan dan kesukaan bergaul, 

keberanian mengambil resiko, pemenuhan dorongan hati, pernytaan 

perasaan, pola pikir, dan tanggung jawab. 

Skala yang digunakan untuk mengukur Tipe Kepribadian 

Introvert – Ekstrovert terdiri dari 28 item pernyataan dengan 

perincian 14 item favorable dan 14 item unfavorable.Sebaran item 

skala Tipe Kepribadian Introvert – Ekstrovert dapat dilihat pada 

tabel – 4. 

Tabel 4 

Blueprint Sebaran Nomor Item Skala Tipe Kepribadian 

Introvert – Ekstrovert 

 

Aspek Favorable 

(Ekstrovert) 

Unfavorable 

(Introvert) 

Jumlah Item 

Aktivitas 1, 15 8, 22 4 

Kemampuan dan 

Kesukaan Bergaul 
2, 16 9, 23 4 

Keberanian 

Mengambil Resiko 
3, 17 10, 24 4 

Pemenuhan 

Dorongan Hati 
4, 18 11, 25 4 

Pernyataan Perasaan 5, 19 12, 26 4 

Pola Pikir 6, 20 13, 27 4 

Tanggung Jawab 7, 21 14, 28 4 

Jumlah Item 14 14 28 
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C. Uji Coba Alat Ukur 

Uji coba terhadap alat ukur terlebih dahulu dilakukan sebelum 

penelitian dilakukan, dengan tujuan untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitas skala yang digunakan sehingga hasil penelitian dapat 

dipertanggung jawabkan. Penelitian uji coba mengambil subyek sebayak 

30 orang dan dilaksanakan pada tanggal  14 – 15 Juli dengan menyebarkan 

12 print out, kemudian dilanjutkan tanggal 22 Juli dengan menyebarkan 5 

print out, lalu tanggal 3-4 Agustus dengan menyebarkan 11 print out 

namun ada 4 print out yang ternyata tidak sesuai dengan kriteria subyek 

penelitian, dan yang terakhir 24 agustus dengan menyebarkan 6 print out. 

Peneliti melakukan tabulasi dan uji validitas dan reliabilitas pada tanggal  

uji coba alat ukur pada tanggal 9 September 2013. 

Pada uji coba alat ukur ini, peneliti menggunakan remaja di 

daerah Semarang Utara yang berprilaku minum minuman beralkohol. 

Dalam penyebaran skala ini, peneliti dibantu oleh teman peneliti yang 

memiliki teman remaja yang mengkonsumsi alkohol yang sebelumnya 

sudah diberi tahu oleh peneliti mengenai cara pengisian skala tersebut. 

Setelah pelaksanaan uji coba alat ukur, peneliti melakukan 

pencatatan hasil dan membuat tabulasi data hasil skala uji coba untuk 

kemudian dilakukan penghitungan hasil data. Penghitungan validitas 

menggunakan alat bantu komputer program Statistical Package for Social 

Science (SPSS) for Windows versi 13.0. Pengujian terhadap validitas item 

pada skala  perilaku minum minuman beralkohol dan skala tipe 
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kepribadian introvert-ekstrovert menggunakan teknik korelasi product 

moment selanjutnya dikoreksi dengan korelasi Part-Whole. Reliabilitas 

alat ukur diuji menggunakan teknik Alpha Cronbach. Hasil analisis 

validitas dan reliabilitas alat ukur yang disebut adalah sebagai berikut : 

1. Validitas dan Reliabilitas Skala Perilaku Minum Minuman 

Beralokohol 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas terhadap skala Perilaku 

Minum Minuman Beralkohol pada Remaja diperoleh hasil bahwa dari 

24 item, terdapat 15 item yang valid dan 9 item yang tidak valid. 

Koefisien validitas item valid berkisar antara 0,344 – 0,678. Hasil 

perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

Koefisien reliabilitas alpha skala perilaku minum minuman 

beralkohol pada remaja adalah sebesar 0,853.Alat ukur ini dapat 

dikatakan memiliki reliabilitas yang baik atau reliabel sehingga dapat 

digunakan dalam penelitian ini.Hasil perhitungan reliabilitas skala 

perilaku minum minuman beralkohol pada remaja dapat dilihat pada 

lampiran. 

Rincian sebaran item yang valid dan item yang gugur pada skala 

perilaku minum minuman beralkohol pada remaja  dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

 

 

 



63 
 

 
 

Tabel 5 

Sebaran item Valid dan Gugur Skala Perilaku Minum  

Minuman Beralkohol Pada Remaja 

 

Aspek Favourable Unfavourable Jumlah 

Item Valid 

Frekuensi 1, 7*, 13*, 19 4, 10, 16, 22* 5 

Lamanya 

Berlangsung 
2, 8, 14*, 20 5, 11*, 17*,23* 4 

Intensitas 3, 9, 15, 21* 6, 12, 18*, 24 6 

Jumlah Item Valid 8 7 15 

Keterangan: 

Dengan (*) : item yang gugur atau tidak valid 

2. Validitas dan Reliabilitas Skala Tipe Kepribadian Introvert-

Ekstrovert 

Hasil perhitungan validitas terhadap skala Tipe Kepribadian 

Introvert-Ekstrovert bahwa dari 28 item, terdapat 14 item yang valid 

dan 14 item yang tidak valid. Koefisien validitas item valid berkisar 

0,350-0,674. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran. 

Koefisien reliabilitas alpha skala tipe kepribadian introvert-

ekstrovert adalah sebesar 0,848.Alat ukur ini dapat dikatakan memiliki 

reliabilitas yang cukup baik atau reliabel sehingga dapat digunakan 

dalam penelitian ini.Hasil perhitungan reliabilitas skala kesepian dapat 

dilihat pada lampiran. 

Rincian sebaran item yang valid dan item yang gugur pada skala 

tipe kepribadian introvert-ekstrovert  dapat dilihat pada tabel berikut 

ini : 
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Tabel 6 

Sebaran item Valid dan Gugur Skala Tipe Kepribadian 

Introvert-Ekstrovert 

 

Aspek Favorable 

(Ekstrovert) 

Unfavorable 

(Introvert) 

Jumlah 

Item Valid 

Aktivitas 1, 15* 8*, 22 2 

Kemampuan dan 

Kesukaan Bergaul 
2*, 16* 9*, 23 1 

Keberanian 

Mengambil Resiko 
3, 17* 10, 24 3 

Pemenuhan 

Dorongan Hati 
4*, 18* 11, 25 2 

Pernyataan Perasaan 5, 19 12, 26 4 

Pola Pikir 6*, 20* 13*, 27 1 

Tanggung Jawab 7*, 21* 14, 28* 1 

Jumlah Item Valid 4 10 14 

Keterangan : 

Dengan (*) : Item yang gugur atau tidak valid 

 

D. Pelaksanaan Penelitian 

   Pelaksanaan penelitian yang pertama pada penelitian ini digunakan 

sebagai uji coba alat ukur. Subyek penelitian yang digunakan adalah 

remaja yang memiliki perilaku minum minuman beralkohol golongan 

tingkat rendah dan golongan tingkatan lain diatasnya, belum menikah dan 

tinggal di daerah Semarang Utara. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu purposive sampling yaitu peneliti mengambil orang-

orang yang terpilih betul menurut ciri-ciri spesifik (karakteristik subyek) 

yang dibutuhkan dalam penelitian.Pembagian skala yang kedua 

dilaksanakan pada tanggal 21-28 September 2013 dan berlanjut tanggal 4-
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13 Oktobert 2013.Dalam penelitian kedua, peneliti menyebar skala 60 

eksemplar kepada remaja yang tinggal di daerah Semarang Utara.Hasil 

jawaban dinilai dan ditabulasi yang kemudian dianalisis menggunakan 

analisis Uji –T. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

   Penelitian diawali dengan peneliti mencari informasi mengenai 

remaja di daerah Semarang Utara yang memiliki perilaku minum 

minuman beralkohol.Peneliti kemudian melakukan pendekatan kepada 

para remaja supaya yang bersangkutan yang bersedia menjadi subyek 

penelitian.Pengisian skala penelitian, peneliti membagikan skala secara 

langsung kepada subyek, peneliti juga meminta bantuan kepada teman-

teman peneliti untuk mencari remaja yang memiliki perilaku 

mengkonsumsi minuman beralkohol.Peneliti dibantu oleh temannya 

secara langsung membagikan skala kepada para remaja yang 

mengkonsumsi alkohol di daerah Semarang Utara yang memenuhi 

kriteria penelitian. 

 Pengisian skala penelitian yang dilakukan secara langsung, awalnya 

peneliti bertanya apakah bersedia menjadi subyek penelitian, jika bersedia 

maka peneliti memberikan penjelasan mengenai petunjuk pengisian skala 

penelitian.Peneliti juga memberikan kesempatan kepada subyek untuk 

bertanya apabila ada pertanyaan yang mungkin kurang jelas atau sulit 

dipahami.Skala yang sudah diisi kemudian diperiksa oleh peneliti 

mengenai kelengkapan jawaban dari semua item yang ada.Skala penelitian 

yang dititipkan, sebelumnya peneliti memberikan gambaran mengenai 
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petunjuk pengerjaan skala penelitian.Peneliti juga berpesan supaya tidak 

ada jawaban yang kosong atau terlewati.Skala penelitian dititipkan karena 

subyek yang bersangkutan sulit untuk ditemui. 
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