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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Kancah penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

SMK NU Ungaran. SMK NU Ungaran didirikan pada tanggal 19 

Mei 2003 oleh ulama NU Kabupaten Semarang yang diprakarsai 

oleh K.H. Abdul Wahab. Tujuan didirikannya sekolah ini adalah 

untuk mengajak generasi muda untuk taat pada ajaran agama, unggul 

dalam iptek dan santun dalam berakhlakul karimah. Lokasi SMK 

NU Ungaran berada tepat di bawah kaki gunung Ungaran yang 

beralamat di Jl. Kaligarang no.9 Ungaran. 

Sekolah ini merupakan sekolah menengah kejuruan yang pada 

awalnya hanya memiliki dua program keahlian yaitu teknik 

komputer dan teknologi informasi komunikasi dengan jumlah siswa 

hanya 72 orang. Seiring berjalannya waktu dan melihat kebutuhan 

masyarakat akan pengasahan kemampuan untuk mempersiapkan 

pada dunia kerja, SMK NU menambah program-program 

unggulannya yaitu pada bidang produktif. Saat ini jumlah siswa yang 

bersekolah di sana sebanyak 728 siswa dengan 5 pilihan jurusan 

yaitu multimedia, persiapan grafika, teknik komputer jaringan, 

teknik sepeda motor dan teknik elektronika industri. Tidak sedikit 

murid SMK NU Ungaran berasal dari luar Kota Ungaran. 

Subyek yang dipilih adalah siswa-siswi dengan rentang usia 

16-18 tahun yang pernah mengalami putus cinta. Tujuan penelitian 
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yang dilakukan di SMK NU Ungaran ini adalah untuk mengetahui 

hubungan antara dukungan sosial keluarga dan kestabilan emosi 

remaja saat menghadapi putus cinta. Pertimbangan penelitian 

dilakukan di SMK NU Ungaran adalah: 

1. Terdapat indikasi bahwa terdapat kurangnya kestabilan 

emosi saat menghadapi putus cinta pada siswa SMK NU 

yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa 

siswanya. 

2. SMK NU memberikan ijin penelitian. 

 

B. Pengumpulan Data 

1. Penyusunan Skala Penelitian 

Penyusunan alat ukur dimulai dengan menentukan kriteria 

dari setiap variabel yang akan diteliti. Setelah kriteria ditentukan 

peneliti membuat tabel rancangan skala yang berisi jumlah item pada 

angket pada setiap variabelnya. Peneliti juga memberikan penentuan 

nilai pada setiap skalanya, setiap skala memiliki dua ketentuan nilai 

yang berbeda karena item di dalamnya dibagi menjadi dua yaitu 

favorable dan unfavorable. Penelitian ini menggunakan dua buah 

skala yaitu skala dukungan sosial keluarga dan skala kestabilan 

emosi. Masing-masing skala memiliki 24 buah pernyataan yang 

terbagi menjadi 12 penyataan favorable dan 12 pernyataan 

unfavorable. Penyebaran skala dukungan sosial keluarga dan 

kestabilan emosi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 3. Penyebaran Skala Dukungan Sosial Keluarga 

Jenis dukungan sosial 
Nomor item Jumlah 

item 
Favorable Unfavorable 

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

Dukungan penghargaan 2,10,18 6,14,22 6 

Dukungan instrumental 3,11,19 7,15,23 6 

Dukungan informasional 4,12,20 8,16,24 6 

Jumlah item 12 12 24 

 

 

Tabel 4. Penyebaran Skala Kestabilan Emosi 

Karakteristik kestabilan 

emosi 

Nomor item Jumlah 

item Favorable Unfavorable 

Mampu mengekspresikan 

emosi sesuai norma yang 

berlaku. 

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

Memiliki pemahaman emosi 

dan mampu memberikan 

respon emosi sesuai yang 

dirasa. 

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

Mampu menilai situasi yang 

ada dan baru memberikan 

respon emosi. 

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

Jumlah item 12 12 24 
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2. Tahap Perijinan Penelitian 

Peneliti mengajukan surat penelitian resmi pada pihak yang 

terkait sebelum melakukan penelitian di tempat yang dituju dan 

melalui beberapa tahap yaitu sebagai berikut: 

a. Meminta ijin secara lisan kepada guru kesiswaan SMK 

NU Ungaran guna pelaksanaan penelitian. 

b. Meminta surat ijin penelitian dari Dekan Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

dengan nomor surat 3776/B.7.3/FP/VII/2017 yang 

ditujukan kepada Kepala SMK NU Ungaran dan 

tertanggal 26 Juli 2017. 

c. Memberikan surat ijin kepada SMK NU Ungaran pada 

tanggal 2 Agustus 2017. 

 

C. Pelaksanaan Pengambilan Data Penelitian 

Peneliti menggunakan teknik incidental sampling dalam 

pengambilan sampel penelitian sehingga peneliti mencari subyek 

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Peniliti mencari beberapa 

subyek secara acak yang memiliki rentang usia 16 hingga 18 tahun 

dan pernah mengalami putus cinta. Jumlah subyek penelitian 

sebanyak 37 orang yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 22 siswa 

perempuan. Pengambilan data penelitian dilakukan selama dua hari 

di wilayah sekolah saat classmeeting, jam istirahat dan pulang 

sekolah pada hari Rabu 9 Agustus 2017 dan Kamis 10 Agustus 2017. 

Penelitian ini menggunakam sistem try out terpakai yang mana 
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pengambilan data hanya dilakukan sekali saja dan hasil dari uji coba 

skala digunakan sebagai data penelitian. Hal tersebut dilakukan atas 

pertimbangan dari pihak sekolah karena melihat begitu padatnya 

kegiatan sekolah untuk siswa-siswi di sana sehingga waktu yang ada 

pun terbatas. Berdasarkan data yang diperoleh akan digunakan untuk 

mencari validitas yang akan digunakan untuk mengeliminasi item 

yang gugur dan menghitung uji reliabilitas. 

Saat pengambilan data, peneliti menemukan hambatan di 

antaranya adalah: 

1. Menentukan waktu pelaksanaan penelitian karena 

padatnya kegiatan sekolah untuk siswa siswi di sana. 

2. Mendapatkan subyek yang mau mengisikan skala 

penelitian karena beberapa merasa malu hingga tidak mau 

mengisikan skala. 

Setelah mendapatkan seluruh data dari skala yang disebar,  

peneliti melakukan pencatatan dan membuat tabulasi data dari skala 

kestabilan emosi dan skala dukungan sosial keluarga kemudian 

melakukan penghitungan hasil data. Penghitungan hasil data 

menggunakan program SPSS (Statistical Packages for Social 

Sciences) for Windows 16.0. Penghitungan validitas kedua skala 

menggunakan Teknik Product Moment Pearson yang dikoreksi 

dengan teknik Partwhole. Sedangkan untuk pengujian reliabilitas 

menggunakan teknik Alpha Cronbach. Berdasarkan hasil dari 

penghitungan validitas skala dukungan sosial keluarga diperoleh 

hasil bahwa terdapat 16 item valid dan 8 item gugur dari total item 
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24 buah item dengan taraf signifikansi 0,05 dengan koefisien 0,2746 

sedangkan untuk skala kestabilan emosi diperoleh hasil bahwa 

terdapat 18 item valid dan 6 item gugur dari total item 24 buah item 

dengan taraf signifikansi 0,05 dengan koefisien 0,2746 

Koefisien reliabilitas Alpha Cronbarch untuk skala dukungan 

sosial keluarga sebesar 0,854 sedangkan skala kestabilan emosi 

sebesar 0,864. Berikut tabel sebaran item yang valid dan item yang 

gugur. 

 

 

Tabel 5. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Dukungan Sosial Keluarga 

Jenis dukungan sosial 
Nomor item Jumlah 

item 

valid Favorable Unfavorable 

Dukungan emosional 1,9,17 5*,13,21 5 

Dukungan penghargaan 2,10*,18 6*,14*,22* 2 

Dukungan instrumental 3,11,19 7*,15,23* 4 

Dukungan informasional 4,12,20* 8,16,24 5 

Jumlah item valid 10 6 16 

Keterangan: nomor item dengan tanda bintang (*) merupakan item gugur. 
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Tabel 6. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Kestabilan Emosi 

Karakteristik kestabilan 

emosi 

Nomor item Jumlah 

item 

valid Favorable Unfavorable 

Mampu mengekspresikan 

emosi sesuai norma yang 

berlaku. 

1,7*,13, 

19* 
4,10,16, 22 6 

Memiliki pemahaman 

emosi dan mampu 

memberikan respon emosi 

sesuai yang dirasa. 

2,8,14,20 5,11*,17,23 7 

Mampu menilai situasi 

yang ada dan baru 

memberikan respon emosi. 

3,9,15*, 

21* 
6,12,18, 24* 5 

Jumlah item valid 8 10 18 

Keterangan: nomor item dengan tanda bintang (*) merupakan item gugur. 

 

 

 

 

 

 

 


