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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Pemahaman kancah penelitian atau tempat dimana penelitian 

dilaksanakan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk peneliti 

perhatikan, karena ketika peneliti sudah menentukan kancah 

penelitian maka akan dengan mudah untuk mempersiapkan segala 

sesuatu yang berguna bagi kelancaran jalannya penelitian. Subjek 

yang dijadikan sampel penelitian adalah siswa-siswi SMP Negeri 1 

Banyubiru yang berlokasi di Jl. Melati No. 19 Banyubiru, Kabupaten 

Semarang, Jawa Tengah. 

SMP Negeri 1 Banyubiru merupakan salah satu Sekolah 

Menengah Pertama Negeri yang berada di Kabupaten Semarang. 

Tenaga pengajar di SMP Negeri 1 Banyubiru berjumlah 34 orang, 

bagian tata usaha 4 orang, tukang kebun 2 orang, dan penjaga 

sekolah 1 orang. 

SMP Negeri 1 Banyubiru memiliki sarana prasarana yang 

menunjang untuk meningkatkan pendidikan dan menunjang kegitan 

pembelajaran untuk siswa. Sarana prasarananya adalah laboratorium 

bahasa, laboratorium biologi, laboratorium multimedia, laboratorium 

ketrampilan, lapangan sepak bola, lapangan voli dan lapangan 

basket. Kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh pihak 
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sekolah yaitu drum band, seni musik, seni tari, rebana, pramuka dan 

karya ilmiah. 

Peneliti memilih SMP Negeri 1 Banyubiru sebagai kancah 

penelitian dengan pertimbangan : 

a. Pada SMP Negeri 1 Banyubiru belum pernah dilakukan 

penelitian mengenai pola asuh orangtua otoritarian dengan 

persaingan saudara kandung pada remaja SMP. 

b. Pihak SMP Negeri 1 Banyubiru memberikan ijin kepada 

peneliti untuk mengadakan penelitian. 

c. Subjek dengan kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti 

dapat ditemukan di SMP Negeri 1 Banyubiru.  

 

B. Persiapan Penelitian 

  Persiapan penelitian dilakukan dengan persiapan membuat 

surat perijinan, penyusunan skala, uji coba skala , uji validitas dan 

reliabilitas alat ukur yang digunakan dalam penelitian. 

 

1. Permohonan Ijin 

Persiapan membuat surat perijinan merupakan hal pertama 

yang dilakukan untuk mendapatkan ijin penelitian. Peneliti 

terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Dekan Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dengan 

nomor 2183/B.7.3/FP/III/2017 pada 20 Maret 2017 untuk 

memperoleh surat pengantar. Surat pengantar tersebut ditujukan 

kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Pemerintah 
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Kabupaten Semarang untuk diproses karena perijinan untuk 

penelitian di SMP harus melalui dinas pendidikan terlebih 

dahulu. Sebelum ke Dinas Pendidikan surat perijinan penelitian 

tersebut di proses ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten semarang untuk memperoleh surat rekomendasi 

penelitian. Peneliti mendapatkan surat dengan nomor 

070/770/III/2017. Rekomendasi surat penelitian  diberikan 

kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Pemerintah 

Kabupaten Semarang sehingga peneliti mendapatkan surat ijin 

penelitian dengan nomor 070/4106.a/111/2017. Selanjutnya surat 

ijin penelitian dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga 

Kabupaten Semarang tersebut diberikan kepada Kepala SMP 

Negeri 1 Banyubiru dan kemudian peneliti menentukan jadwal 

kapan penelitian akan dilaksanakan. 

 

2. Penyusunan Alat Ukur 

Alat ukur dalam penelitian ini teridiri dari dua alat ukur, yaitu 

skala persaingan antar saudara kandung dan skala pola asuh 

orangtua otoritarian. 

 Penulisan skala didasarkan pada teori yang sudah 

dikemukakan sebelumnya oleh penulis. 

a. Skala Persaingan saudara kandung 

Skala ini terdiri dari menyatakan perasaan iri hati, 

egois terhadap saudara kandung, memiliki kedekatan khusus 

dengan satu orangtua, adanya ketakutan neurotik, penurut dan 
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patuh terhadap orangtua serta melakukan tindakan agresi. 

Jumlah item sebanyak 24 item dan berupa pernyataan yang 

bersifat favorable dan unfavorable. Alternatif jawaban yang 

diberikan yaitu SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak 

Setuju), dan STS ( Sangat Tidak Setuju). Skor jawaban akan 

bergerak dari 1 sampai dengan 4. Setiap pernyataan yang 

mendukung (favorable) mempunyai jenjang nilai 4,3,2,1, 

sedangkan pernyataan yang tidak mendukung (unfavorable) 

mempunyai jenjang nilai 1,2,3,4. Sebaran dari item skala 

persaingan antar saudara kandung dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 3. Sebaran Nomor Item Skala Persaingan  

Saudara Kandung 

ASPEK Nomor Item Jumlah 

Favorable Unfavorable 

Menyatakan Rasa Iri 5, 11  4, 14 4 

Egois terhadap saudara 

kandung 

1, 12 6, 21 4 

Punya kedekatan khusus 

dengan satu orangtua 

2,19 22, 7 4 

Ketakutan neurotik 20,10 15, 23 4 

Penurut dan patuh 

terhadap orangtua 

3, 16 9, 24 4 

Melakukan tindakan 

agresi 

18, 13 8,17 4 

Jumlah 12 12 24 

     

b. Skala Pola Asuh Orangtua Otoritarian 

Skala ini terdiri dari enam aspek yaitu orangtua kurang peka 

untuk memenuhi kebutuhan anaknya, ada kesenjangan antara 
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hubungan anak dan orangtua, anak dimarahi dan ditekan oleh 

orangtua, anak merasa terancam dan tidak disayang, orangtua 

menghukum anak tanpa alasan, dan orangtua memberikan peraturan, 

batasan yang kaku serta kontrol pada anak. Jumlah item sebanyak 24 

item dan berupa pernyataan yang bersifat favorable dan unfavorable. 

Alternatif jawaban yang diberikan yaitu SS (Sangat Setuju), S 

(Setuju), TS (Tidak Setuju), dan STS ( Sangat Tidak Setuju). Skor 

jawaban akan bergerak dari 1 sampai dengan 4. Setiap pernyataan 

yang mendukung (favorable) mempunyai jenjang nilai 4,3,2,1, 

sedangkan pernyataan yang tidak mendukung (unfavorable) 

mempunyai jenjang nilai 1,2,3,4. Sebaran dari item skala pola asuh 

orangtua otoritarian dapat dilihat pada tabel berikut ini:  

Tabel 4. Sebaran Nomor Item Skala Pola Asuh Orangtua 

Otoritarian  

ASPEK Nomor Item Jumlah 

Favorable Unfavorable 

Orangtua kurang peka untuk 

memenuhi kebutuhan anak 

1, 15 7, 24 4 

Ada kesenjangan antara 

hubungan anak dan orangtua 

8, 19 2,13 4 

Anak dimarahi dan ditekan 

oleh orangtua 

10, 17 3, 16 4 

Anak merasa terancam dan 

tidak disayang 

4, 22 9, 20 4 

Menghukum tanpa alasan 11, 14 23, 5 4 

Memberikan peraturan, 

batasan yang kaku dan 

kontrol pada anak 

6, 21 12, 18 4 

Jumlah 12 12 24 

 

 



 
 
 

 

32 
 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Peneliti menggunakan sistem try out terpakai yaitu 

pengambilan data hanya dilakukan satu kali dan sekaligus digunakan 

untuk uji coba skala serta sebagai data penelitian. Alasan 

menggunakan try out terpakai adalah mempertimbangkan efisiensi 

waktu pelaksanaan penelitian. Penelitian dilaksanakan setelah alat 

ukur tersusun, selanjutnya menyebarkan dua skala secara bersamaan 

(skala persaingan saudara kandung dan skala pola asuh orangtua 

otoritarian).  

Peneliti melakukan penyebaran skala pada hari Sabtu tanggal 

25 Maret 2017. Populasi penelitian ini adalah siswa-siswi kelas VII, 

VIII dan IX yang berada pada usia remaja awal yaitu 12-15 tahun 

dan memiliki saudara kandung. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah cluster random sampling. Cluster random 

sampling adalah pengambilan sampel yang bersifat acak di mana 

individu yang berada dalam kelompok populasi memiliki 

kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel, yang 

bisa diperoleh dengan cara mengundi. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan membuat undian karena peneliti hanya akan 

mengambil enam kelas saja. Cara pengundiannya yaitu : 

1. Setiap kelas yaitu kelas VII A sampai IX F disusun dalam 

daftar undian dan dibelikan nomor urut sesuai urutan 

kelas, yaitu nomor satu sampai dengan nomor delapan 

belas. 
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2. Setiap nomor dalam daftar kelas tersebut ditulis dalam 

secarik kertas, kemudian kertas digulung, dimasukkan ke 

dalam toples dan dikocok. 

3. Gulungan yang keluar dari tempat pengocokan diambil 

satu persatu sesuai dengan jumlah kelas yang ditetapkan 

untuk menjadi sampel penelitian. 

Pelaksanaan dilakukan kepada enam kelas, dari pengundian 

diperoleh kelas VIIA, VIIC, VIIIB, VIIIE, IXA dan IXF. Pada 

pelaksanaan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian secara 

bergantian pada keenam kelas. Peneliti meminta bantuan guru wali 

kelas VIIA, VIIC, VIIIB, VIIIE, IXA dan IXF untuk menyebar 

angket. Sebelum penyebaran angket peneliti memberikan pengarahan 

mengenai cara pengisian angket kepada guru. Selanjutnya guru 

memberikan instruksi, membagikan skala kepada siswa/i dan 

mengumpulkannya kembali. Waktu yang dibutuhkan untuk 

pengisian skala di setiap ruang kelas kurang lebih 45 menit. Hal 

tesebut juga dilakukan kepada lima kelas yang lain. Total subjek dari 

semua kelas adalah 209, namun yang memenuhi kriteria yaitu 

memiliki saudara kandung dan berusia 12-15 tahun adalah 172 

subjek. Subjek yang berusia di bawah 12 tahun dan di atas 15 tahun 

adalah 15 Subjek. Subjek yang berusia 12-15 tahun yang tidak 

memiliki saudara kandung adalah 22 subjek. Setelah skala sudah 

memenuhi kriteria maka selanjutnya peneliti memberikan skor pada 

jawaban yang diperoleh pada masing-masing subjek. Data penelitian 

yang lengkap dapat dilihat pada lampiran. 
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D. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pada Penelitian ini data penelitian yang didapat diuji 

validitasnya menggunakan teknik korelasi Product Moment 

menggunakan program SPSS for windows versi 16.0. 

1. Skala Persaingan Saudara Kandung 

Hasil koefisien validitas pada persaingan saudara kandung 

menunjukkan rentang koefisien validitas antara 0,127-0,464 

dengan taraf signifikansi 5% yaitu 0,1258. Skala persaingan 

saudara kandung memiliki koefisien reliabilitas  Alpha Cronbach 

sebesar 0,666. 

Pengujian untuk validitas skala persaingan saudara kandung 

dilaksanakan dengan dua putaran. Hasil uji validitas putaran 

pertama pada skala persaingan saudara kandung yang berjumlah 

24 item, dinyatakan lima belas item valid dan sembilan item 

gugur. Sembilan item gugur kemudian dihapus dan dilakukan uji 

validitas putaran kedua. Pada putaran ini terdapat lima belas item 

valid, sehingga didapatkan lima belas item valid pada skala 

persaingan saudara kandung. Distribusi persebaran item sebagai 

berikut : 
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Tabel 5. Sebaran Item Valid  Skala Persaingan antar 

Saudara Kandung 

ASPEK Nomor Item Jumlah 

Favorable Unfavorable 

Menyatakan Rasa Iri 5, 11  4, 14 4 

Egois terhadap saudara 

kandung. 

1, 12 6*, 21 4 

Punya kedekatan 

khusus dengan satu 

orangtua. 

2*,19* 22, 7 4 

Ketakutan neurotik 20*,10* 15, 23* 4 

Penurut dan patuh 

terhadap orangtua. 

3*, 16* 9*, 24 4 

Melakukan tindakan 

agresi. 

18, 13 8,17 4 

Jumlah 12 12 24 

        Keterangan: * = item yang gugur (tidak valid) 

 

2. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Pola Asuh Orangtua 

Otoritarian  

Hasil uji koefisien validitas pola asuh orangtua otoritarian 

menunjukkan rentang koefisien validitas antara 0,225-0,568. 

Dengan taraf signifikansi 5% yaitu 0,1258. Skala pola asuh 

orangtua otoritarian memiliki koefisien reliabilitas Alpha 

cronbach sebesar 0,806. 

Hasil uji validitas dilakukan dengan dua putaran. Hasil uji 

validitas pada skala pola asuh orangtua otoritarian yang berjumlah 

24, dinyatakan delapan belas item valid dan enam item gugur. 

Enam item gugur kemudian dihapus dan dilakukan uji validitas 

putaran kedua. Pada putaran ini terdapat delapan belas item valid, 

sehingga didapatkan delapan belas item valid pada skala 
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persaingan saudara kandung. Distribusi persebaran item sebagai 

berikut : 

Tabel 6. Sebaran Item Valid Skala Pola Asuh Orangtua 

Otoritarian  

ASPEK Nomor Item Jumlah 

Favorable Unfavorable 

Orangtua kurang peka untuk 

memenuhi kebutuhan anak. 

1, 15* 7, 24 4 

Ada kesenjangan antara 

hubungan anak dan orangtua. 

8, 19* 2,13 4 

Anak dimarahi dan ditekan 

oleh orangtua. 

10, 17 3, 16 4 

Anak merasa terancam dan 

tidak disayang. 

4, 22 9, 20 4 

Menghukum tanpa alasan. 11, 14 23*, 5 4 

Memberikan peraturan, 

batasan yang kaku dan 

kontrol pada anak. 

6, 21* 12*, 18* 4 

Jumlah 12 12 24 

Keterangan: * = item yang gugur (tidak valid) 
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