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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Tujuan ditetapkannya orientasi kancah penelitian adalah untuk 

memeroleh gambaran kondisi tempat subjek penelitian berada. 

Kancah atau tempat penelitian ini adalah Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. Subjek penelitiannya adalah mahasiswa 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, berjenis kelamin laki-

laki, semester 2, 4, dan 6, serta tidak memiliki pacar atau pasangan 

nikah. 

Lokasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang berada di 

Kota Semarang tepatnya di Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan 

Duwur Semarang. Merupakan salah satu universitas swasta 

terkemuka di Kota Semarang, yang memiliki berbagai fakultas dan 

jurusan. Mahasiswa yang berada di kampus memiliki berbagai 

aktivitas, mulai dari kegiatan perkuliahan dan kegiatan lain yang 

tergolong non-akademik seperti menjadi anggota BEM, mengikuti 

kegiatan keolahragaan dan lainnya. Semua kegiatan tersebut 

melibatkan interaksi pada mahasiswa satu sama lain, tidak terkecuali 

mahasiswa yang berbeda jenis kelamin. Interaksi yang terjadi antara 

mahasiswa dan mahasiswi dapat berlangsung dalam kondisi yang 

harmonis dan saling menghormati, dapat pula dalam kondisi yang 
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kurang baik dan bahkan dapat saja terjadi pelecehan seksual yang 

dilakukan mahasiswa terhadap mahasiswi. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik 

hubungan antara sikap terhadap gender perempuan dengan pelecehan 

seksual. Pertimbangan peneliti melakukan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti terhadap 

beberapa mahasiswa pada bulan Juli 2017, diketahui bahwa 

mahasiswa melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswi. 

Pelecehan seksual yang dilakukan antara lain menggoda 

mahasiswi yaitu dengan menyiuli, mengerling atau memandangi 

tubuh mahasiswi pada bagian payudara dan pantat, serta memberi 

komentar seksual. 

2. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang memberi izin untuk 

diadakannya penelitian di lokasi kampusnya. 

3. Di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang belum pernah 

dilakukan penelitian mengenai “Pelecehan Seksual Ditinjau dari 

Sikap terhadap Gender Perempuan”. 

 

B. Persiapan Pengumpulan Data Penelitian 

Terkait dengan pengumpulan data penelitian, ada beberapa hal 

yang perlu disiapkan terlebih dahulu. Persiapan tersebut antara lain 

menyusun alat ukur atau skala, mengurus surat izin penelitian, serta 

melakukan uji validitas dan reliabilitas alat ukur yang telah disusun. 

Rincian persiapan tersebut akan diuraikan di bawah ini: 
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1. Penyusunan Alat Ukur 

Penyusunan alat ukur atau skala dalam penelitian ini 

didasarkan pada bentuk atau karakteristik pelecehan seksual dan 

komponen atau aspek sikap terhadap gender perempuan. 

Penyusunan skala pelecehan seksual dan sikap terhadap gender 

perempuan akan diuraikan di bawah ini: 

a. Skala Pelecehan seksual 

Skala pelecehan seksual terdiri dari dua bentuk atau 

karakteristik pelecehan seksual, yaitu tingkah laku yang 

berupa ucapan (verbal) dan gerakan fisik (fisik). Sebaran 

nomer item skala pelecehan seksual dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

 

Tabel 3 

Sebaran Nomor Item Skala Pelecehan Seksual 

 

Bentuk atau 

Karakteristik Pelecehan 

Seksual 

Favourable Unfavourable Total 

Tingkah laku yang 

berupa ucapan (verbal) 
1,5,9,13 2,6,10,14 8 

Tingkah laku yang 

berupa gerakan fisik 

(fisik) 

3,7,11,15 4,8,12,16 8 

Total 8 8 16 

 

b. Skala Sikap terhadap Gender Perempuan 

Skala sikap terhadap gender perempuan ini diungkap 

melalui komponen sikap (yaitu kognitif, afektif, dan 

komponen konatif) dan aspek gender (yaitu sosial-budaya, dan 
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psikologis). Sebaran nomer item skala sikap terhadap gender 

perempuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

 

 

 

Tabel 4 

Sebaran Nomor Item Skala Sikap terhadap Gender 

Perempuan 

 

Komponen 

Sikap 

Aspek Gender 

Total 
Sosial-budaya Psikologis 

Favou-

rable 

Unfavou-

rable 

Favou-

rable 

Unfavou-

rable 

Kognitif 

Afektif 

Konatif 

1,13 

5,17 

9,21 

2,14 

6,18 

10,22 

3,15 

7,19 

11,23 

4,16 

8,20 

12,24 

8 

8 

8 

Total 6 6 6 6 24 

 

2. Perizinan Penelitian 

Perizinan penelitian perlu diurus secara tertulis terlebih 

dahulu terhadap pihak-pihak yang terkait, sebagai berikut: 

a. Mengajukan permohonan surat izin penelitian kepada Dekan 

Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang sebagai surat perizinan penelitian di wilayah 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Nomer surat 

perizinan tersebut adalah 1930/B.7.3/FP/III/2018 tertanggal 8 

Maret 2018. 

b. Mengajukan surat permohonan izin tersebut kepada masing-

masing mahaiswa sebagai subjek penelitian. 
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C. Pelaksanaan Pengumpulan Data Penelitian 

Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan dengan turun ke 

lapangan dalam satu periode. Data yang didapat langsung digunakan 

sebagai data penelitian, yaitu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. 

Kemudian data yang valid langsung dilanjutkan analisis berikutnya. 

Pengumpulan data model ini dinamakan sebagai sistem try out 

terpakai. 

Pelaksanaan pengumpulan data ini dilakukan selama lima hari, 

dari tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018. 

Peneliti turun ke lapangan setiap hari mulai hari senin hingga hari 

jumat, sistemnya peneliti meminta mahasiwa soegijapranata dengan 

mendatangi subjek satu persatu untuk mengisi skala.tetapi fakta di 

lapangan ada pula yang menolak untuk mengisi skala karena sedang 

sibuk mengerjakan tugas kuliah, dan ada pula subjek yang memang 

tidak mau mengisi karna malas membaca pernyataan pernyataan yang 

ada di skala. Tetapi tidak sedikit pula yang mau membantu peneliti 

untuk mengisi skala.pada hari pertama peneliti turun ke Gedung 

Justinus dan memperoleh subjek sebanyak 12 orang. Pada hari kedua 

peneliti turun kelapangan ke Gedung Thomas Aquinas dan 

memperoleh subjek sebanyak 21 orang. Dan pada hari ketiga peneliti 

turun ke lapangan di Gedung Antonius fakultas hukum dan 

memperoleh subjek  sebanyak 7 orang . pada hari ke empat peneliti 

turun kelapangan di Gedung Hendricus Contstanta dan memperoleh 

subjek sebanyak 8 orang.dan pada hari ke lima subjek kembali turun 
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kelapangan di Gedung Thomas Aquinas dan memperoleh subjek 

sebanyak 10 orang. peneliti turun hingga 2 kali di gedung thomas 

aquinas karena peneliti merasa mahasiswa yang berada di gedung 

tersebut sedang mempunyai waktu luang sehingga besar peluang 

untuk bersedia mengisi skala  peniliti. 

Peneliti mendapat subjek sebanyak 58 mahasiswa yang sesuai 

dengan kriteria populasi penelitian. Dari 58 skala yang terkumpul 

tersebut, selanjutnya dilakukan penilaian (skoring) dan dibuat tabulasi 

data ke dalam file excel. Tabulasi data yang dibuat selanjutnya 

dianalisis secara statistik menggunakan program Statistical Packages 

for Social Sciences (SPSS) Release 13.00. Hasil uji validitas dan 

reliabilitas akan diuraikan di bawah ini: 

1. Validitas dan Reliabilitas Skala Pelecehan Seksual 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas terhadap skala pelecehan 

seksual diperoleh hasil bahwa dari 16 item, terdapat 13 item valid dan 3 

item yang gugur dengan taraf signifikansi 5%, dengan koefisien yang 

berkisar antara 0,380-0,659. Hasil selengkapnya dari skala pelecehan 

seksual dapat dilihat pada lampiran C-1, sedangkan sebaran item yang 

valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Pelecehan Seksual 

Bentuk atau 

Karakteristik Pelecehan 

Seksual 

Favourable Unfavourable 

Total 

Item 

Valid 

Tingkah laku yang 

berupa ucapan (verbal) 
1,5,9,13* 2,6*,10,14 6 

Tingkah laku yang 

berupa gerakan fisik 

(fisik) 

3,7,11,15 4*,8,12,16 7 
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Total Item Valid 7 6 13 

Keterangan: nomor item dengan (*) adalah item yang gugur 

 

Hasil uji statistik terhadap reliabilitasnya ditunjukkan dengan nilai 

Cronbach’s Alpha skala pelecehan seksual sebesar 0,867, hal ini berarti 

skala pelecehan seksual dapat dikatakan reliabel. Hasil perhitungan 

validitas dan reliabilitas skala pelecehan seksual akan terlampir di 

lampiran C-1. 

 

2. Validitas dan Reliabilitas Skala Sikap terhadap Gender 

Perempuan 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas terhadap skala sikap 

terhadap gender perempuan diperoleh hasil bahwa dari 24 item, terdapat 

20 item valid dan 4 item yang gugur dengan taraf signifikansi 5%, 

dengan koefisien yang berkisar antara 0,399-0,784. Hasil selengkapnya 

dari skala sikap terhadap gender perempuan dapat dilihat pada lampiran 

C-2, sedangkan sebaran item yang valid dan gugur dapat dilihat pada 

tabel 6. 

Tabel 6 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Sikap terhadap Gender 

Perempuan 
 

Komponen 

Sikap 

Aspek Gender 
Total 

Item 

Valid 

Sosial-budaya Psikologis 

Favou-

rable 

Unfavou-

rable 

Favou-

rable 

Unfavou-

rable 

Kognitif 

Afektif 

Konatif 

1,13 

5,17 

9,21* 

2,14 

6*,18 

10,22 

3,15 

7,19 

11*,23 

4,16* 

8,20 

12,24 

7 

7 

6 

Total Item 

Valid 
5 5 5 5 20 
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Keterangan: nomor item dengan (*) adalah item yang gugur 

 

Hasil uji statistik terhadap reliabilitasnya ditunjukkan dengan nilai 

Cronbach’s Alpha skala sikap terhadap gender perempuan sebesar 0,936, 

hal ini berarti skala sikap terhadap gender perempuan dapat dikatakan 

reliabel. Hasil perhitungan validitas dan reliabilitas skala sikap terhadap 

gender perempuan akan terlampir di lampiran C-2. 

 


