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BAB IV  

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Salah satu tahap yang harus dilalui sebelum penelitian dilaksanakan adalah 

perlunya memahami kancah atau tempat penelitian dan mempersiapkan segala 

sesuatu yang berkenaan dengan penelitian. Penelitian dilaksanakan di Universitas 

17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang. Kampus UNTAG Semarang terletak di 

jalan Pawiyatan Luhur Bhendan Duwur, Semarang. Universitas 17 Agustus 1945 

Semarang didirikan pada bulan Agustus 1963 dengan nama Universitas Nasional 

(UNNAS), namun pada akhir tahun 1964 para pendiri UNNAS merubah nama 

Universitas Nasional menjadi Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, karena 

universitas tersebut berada dibawah binaan yayasan 17 Agustus 1945. 

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang memiliki visi terwujudnya UNTAG 

Semarang maju, bermartabat, berdaya saing berlandaskan nasionalisme tahun 

2020 dengan misi, yaitu memperbaiki citra UNTAG Semarang di mata 

masyarakat, meningkatkan penyelenggaraan tata kelola perguruan tinggi yang 

transparan dan akuntabel, meningkatkan kerjasama dan kemitraan skala nasional-

internasional yang berkelanjutan, mengembangkan kualitas dan kuantitas serta 

kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan, meningkatkan ketersediaan sarpras 

sesuai dengan standar pendidikan untuk menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi, 

menghasilkan lulusan yang profesional, tangguh, berjiwa nasionalis, dan 

berakhlak mulia, serta mengoptimalkan atmosfer akademik menuju masyarakan 

ilmiah. 

Terdapat empat jenjang studi pada perguruan tinggi 17 agustus 1945 

Semarang yaitu program diploma (D3), program strata satu (S1), program magister 

(S2), dan program doktor (S3). Pada program diploma terdapat dua fakultas yaitu 
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fakultas bahasa dan budaya, dan fakultas ilmu sosial dan politik. Pada program 

strata satu terdapat enam fakultas yaitu fakultas teknik, fakultas hukum, fakultas 

ekonimika dan bisnis, fakultas ilmu sosial dan politik, fakultas teknologi pertanian, 

dan fakultas bahasa dan budaya. Pada program magister terdapat empat magister, 

yaitu magister ilmu hukum, magister kenotariatan, magister ilmu administrasi, dan 

magister manajemen. Sedangkan untuk program doktor hanya terdapat satu 

program doktor yaitu ilmu hukum.  

Menurut data terakhir pada 12 Agustus 2017 terdapat total mahasiswa yang 

berstatus semester awal (semester satu) terdapat kurang lebih 2000 mahasiswa 

yang terbagi dalam enam fakultas program studi strata satu. Alasan peneliti hanya 

meneliti mahasiswa semester satu pada program studi strata satu adalah karena 

mahasiswa yang bersangkutan sebagian besar berusia 18 hingga 20 tahun dimana 

dalam usia tersebut masih tergolong dalam kategori remaja dimana sesuai dengan 

kriteria subjek penelitian. 

Hal yang menjadi pertimbangan peneliti memilih melakukan penelitian di 

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang adalah: 

1. Penelitian yang berhubungan dengan “Gangguan Dismorfik Tubuh pada 

Remaja dan Kepribadian Perfeksionisme” belum pernah dilakukan sebelumnya 

di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. 

2. Universitas 17 Agustus 1945 Semarang bersedia untuk dijadikan sebagai tempat 

penelitian. 

3. Lokasi yang mudah dijangkau, serta karyawan dan instansi yang mudah diajak 

bekerjasama, memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian di Universitas 

17 Agustus 1945 Semarang, sehingga menghemat tenaga dan waktu. 
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B. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti meliputi penyusunan 

alat ukur, perijinan penelitian dan uji coba alat ukur (uji validitas dan uji 

reliabilitas). 

1. Penyusunan Skala Penelitian 

Persiapan yang dilakukan sebelum pengambilan data adalah terlebih 

dahulu menyusun alat ukur  yang digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian. Penelitian ini menggunakan dua skala, yaitu M-CUPS dan skala 

gangguan dismorfik tubuh. Measure of Constructs Underlying Perfectionism 

Scales disusun berdasarkan sembilan dimensi perfeksionisme, sedangkan skala 

gangguan dismorfik tubuh disusun berdasarkan empat kriteria diagnostik 

gangguan dismorfik tubuh dalam DSM V. Penjelasan mengenai penyusunan 

dari masing-masing skala adalah sebagai berikut: 

a. M-CUPS 

Skala yang digunakan untuk mengukur perfeksionisme adalah M-

CUPS. Measure of Constructs Underlying Perfectionism Scales menjadi 

alat ukur terjemahan dalam penelitian ini, peneliti menerjemahkan M-

CUPS ke dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan format asli M-CUPS. 

Measure of Constructs Underlying Perfectionism Scales mengukur 

perfeksionisme berdasarkan sembilan dimensi perfeksionisme, yaitu 

standar yang tinggi, urutan, pemeriksaan dan hal detil, perfeksionisme 

terhadap orang lain, kepuasan, ketidakpuasan, reaksi terhadap kesalahan, 

penerimaan tekanan dari orang lain, dan pemikiran hitam putih. Total item 

dari M-CUPS adalah 61 item yang dapat dilihat pada lampiran A 

b. Skala Gangguan Dismorfik Tubuh 

Peneliti menyusun skala gangguan dismorfik tubuh berdasarkan empat 

kriteria diagnostik gangguan dismorfik tubuh dalam DSM V, yaitu 
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perokupasi pada kecacatan, perilaku berulang, gangguan pada kehidupan, 

dan preokupasi penampilan. Berdasarkan kriteria diagnostik tersebut, 

peneliti membuat pernyataan favorable (mendukung), terdapat empat 

kriteria yang terdiri dari masing-masing enam pernyataan. Total dari semua 

item adalah 24 item yang dapat dilihat pada lampiran A. 

2. Perijinan Penelitian 

Dalam pengambilan data tentunya peneliti wajib meminta ijin terlebih 

dahulu kepada pihak yang bersangkutan. Tahapan perijinan untuk penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Meminta surat pengantar dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang sebagai surat permohonan ijin penelitian. Surat 

pengantar tersebut bernomor 1208/B.7.3/FP/XI/2017 untuk perijinan di 

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. 

b. Mengajukan surat pengantar tersebut kepada staf Tata Usaha Universitas 

17 Agustus 1945 Semarang yang kemudian diserahkan kepada Wakil 

Rektor tiga Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. 

c. Setelah wakil rektor tiga Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 

memberikan ijin, peneliti segera melakukan penelitian. 

 Surat ijin penelitian dapat dilihat pada Lampiran G. 

3. Uji Coba Alat Ukur 

Sebelum pelaksanaan penelitian yang sesungguhnya, terlebih dahulu 

dilakukan uji coba terhadap skala yang akan digunakan. Uji coba bertujuan 

untuk menguji validitas dan reliabilitas alat ukur. Uji coba ini juga bertujuan 

untuk menghindari atau memperkecil kemungkinan terdapat pernyataan yang 

tidak jelas atau kurang dapat dipahami oleh subjek penelitian, serta 

menghilangkan item yang kurang relevan. 
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Uji coba skala dilakukan pada tanggal 20 November 2017 sampai dengan 

26 November 2017. Pengambilan sampel uji coba alat ukur menggunakan 

teknik incidental sampling. Subjek penelitian berusia 18 sampai 20 tahun 

(remaja). Setiap subjek mengisi dua skala, yaitu M-CUPS dan skala gangguan 

dismorfik tubuh. Terdapat 50 eksemplar yang tersebar untuk uji coba alat ukur 

penelitian ini. 

Data hasil uji coba (try out) dari 50 responden dimasukkan ke dalam tabel 

untuk kemudian melakukan perhitungan validitas dan reliabilitas yang 

menggunakan program komputer Statistical Packages for Social Sciences 

(SPSS). Data uji coba dapat dilihat pada lampiran B. 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Pengambilan data penelitian dilakukan pada tanggal 20 November 2017, 

pukul 11.00 sampai dengan 16.00 WIB di Universitas 17 Agustus Semarang. Hari 

pertama, peneliti berhasil mendapatkan 20 subjek yang bersedia mengisi 

kuesioner. Kemudian penelitian dilaksanakan hari kedua pada 23 November 2017, 

pukul 13.00 sampai dengan 17.00 WIB di Universitas 17 Agustus Semarang. Pada 

hari kedua, peneliti berhasil mendapatkan 17 subjek. Kemudian pada hari ketiga 

peneliti mengumpulkan data, pada tanggal 25 November 2017, pukul 10.00 sampai 

dengan pukul 17.00 WIB di Universitas 17 Agustus Semarang. Peneliti berhasil 

mendapatkan 13 subjek. Total yang didapatkan adalah 50 subjek. 

Setelah mendapatkan data 50 subjek, peneliti melakukan uji validitas dan uji 

reliabilitas alat ukur yang digunakan. Uji validitas dan reliabilitas pada penelitian 

ini menggunakan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for windows 

versi 16. Perhitungan untuk validitas alat ukur dilakukan dengan menggunakan 

teknik korelasi Product Moment oleh Pearson dan Part Whole, sedangkan untuk 

uji reliabilitas dilakukan melalui teknik Alpha Cronbach. Setelah uji coba alat ukur 
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dan diketahui item-item yang valid dan gugur, maka data item-item yang valid 

ditabulasi ulang untuk dijadikan data penelitian (dapat dilihat pada Lampiran D). 

D. Hasil Uji Coba Alat Ukur 

Hasil analisis validitas dan reliabilitas alat ukur adalah sebagai berikut: 

1. Validitas dan Reliabilitas M-CUPS 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas terhadap skala M-CUPS diperoleh 

hasil bahwa dari 61 item terdapat 50 item yang valid dan 11 item gugur dengan 

koefisien validitas skala ini bergerak antara 0,270 sampai dengan 0,743 pada 

taraf signifikansi 5% yaitu 0,2353. Perincian pada butir yang valid pada item 

skala M-CUPS dapat dilihat pada tabel 3. Hasil perhitungan dapat dilihat pada 

Lampiran C-1. 

Hasil uji koefisien reliabilitas yang menggunakan teknik Cronbach’s alpha 

menunjukkan bahwa α =0,938. Nilai tersebut berarti tingkat keandalan skala M-

CUPS tergolong sangat andal sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini. 

Tabel 3 

Sebaran Item Valid dan Gugur M-CUPS 

Dimensi Nomor Item 
Jumlah 

Item Valid 

Standar yang Tinggi 1, 12*, 27, 34, 40, 44 5 

Urutan 2, 7, 13*, 21, 28, 35, 41, 45, 52 8 

Pemeriksaan dan Hal Detil 8*, 14*, 36, 46, 53 3 

Perfeksionisme terhadap Orang 

Lain 
3*, 15, 22, 29, 37, 47 

5 

Kepuasan 4*, 9, 16, 23*, 30, 42, 48, 54, 58 7 

Ketidakpuasan 5, 10*, 17, 24, 38, 49, 55*, 56, 61 7 

Reaksi terhadap Kesalahan 18*, 31, 43, 50, 51, 57, 60 6 

Penerimaan Tekanan dari Orang 

Lain 
6, 11*, 19, 25, 32, 59 

5 

Pemikiran Hitam Putih 20, 26, 33, 39 4 

Jumlah Item Valid  50 

*: Item yang gugur   
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2. Validitas dan Reliabilitas Skala Gangguan Dismorfik Tubuh 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas terhadap skala gangguan 

dismorfik tubuh diperoleh hasil bahwa dari 24 item terdapat 21 item yang valid 

dan 3 item gugur dengan koefisien validitas skala ini bergerak antara 0,291 

sampai dengan 0,797 pada taraf signifikansi 5% yaitu 0,2353. Perincian pada 

butir yang valid pada item skala gangguan dismorfik tubuh dapat dilihat pada 

tabel 4. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran C-2. 

Hasil uji koefisien reliabilitas yang menggunakan teknik Cronbach’s alpha 

menunjukkan bahwa α =0,911. Nilai tersebut berarti tingkat keandalan skala 

gangguan dismorfik tubuh tergolong sangat andal sehingga dapat digunakan 

dalam penelitian ini. 

Tabel 4 

Sebaran Item Valid dan Gugur 

Skala Gangguan Dismorfik Tubuh 

Kriteria Diagnostik Nomor Item 
Total item 

valid 

Preokupasi pada kecacatan 1, 5*, 9, 13, 17, 21 5 

Perilaku berulang 2*, 6, 10, 14, 18*, 22 4 

Gangguan pada kehidupan 3, 7, 11, 15, 19, 23 6 

Preokupasi penampilan 4, 8, 12, 16, 20, 24 6 

Total item valid  21 

*: Item yang gugur 

 

 

 


