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BAB IV 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah 

Penelitian ini mengambil tempat penelitian di Wishbone Bar 

Semarang. Bar ini didirikan oleh Ivan Soputra dan Christif Pranoto pada 

bulan Maret 2017.  

Wishbone Bar buka dari Senin sampai Minggu, pukul 20.00-03.00 

WIB. Produk yang dijual meliputi spirit bottle dan coctail. Segmen 

pembeli adalah orang-orang yang suka mengkonsumsi alkohol dan party 

(music DJ), dan umumnya konsumen memiliki status sosial ekonomi 

menengah ke atas.  

Wishbone Bar rutin menyelenggarakan even, baik untuk umum 

maupun mahasiswa. Wishbone Bar rutin mengundang DJ tamu (guess 

DJ) dari luar setiap dua minggu sekali. Wishbone Bar juga rutin 

menyelenggarakan even untuk segmen mahasiswa seperti Cocktailversity 

pada hari Senin yang merupakan promo diskon 50% untuk Smirnoff 

Vodca dan Captain Moran; dan promo diskon 25% untuk Tequila per 

shot pada hari Kamis. 

Pada penelitian ini menggunakan 60 orang subjek penelitian yang 

memiliki usia antara 18-24 tahun dengan usia rata-rata 20 tahun. Subjek 

penelitian terdiri dari laki-laki dan perempuan, dimana mayoritas 

berjenis kelamin laki-laki (40%). Subjek penelitian masih aktif kuliah, 

baik di PTN maupun PTS. Subjek penelitian datang ke Wisbone Bar 

rata-rata sebanyak dua kali dalam seminggu dimana umumnya mereka 
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mengkonsumsi alkohol sebanyak 2-3 gelas atau 240-360 cc setiap kali 

kunjungan. Jenis alkohol yang dikonsumsi pun memiliki kadar di atas 

40% seperti Smirnoff Vodca, Captain Moran, dan Johny Walker. 

Penelitian ini dilaksanakan di Wishbone Bar Semarang dengan 

beberapa pertimbangan sebagai berikut: 

1. Jumlah pengunjung Wisbhone Bar Semarang yang termasuk kategori 

mahasiswa relatif tinggi, yaitu sekitar 30%. Sebagian pengunjung 

tersebut rutin mengunjungi Wisbone Bar Semarang untuk 

mengkonsumsi alkohol. Tindakan mahasiswa tersebut diduga terkait 

dengan konformitas teman sebaya. 

2. Adanya ijin dari pimpinan Wishbone Bar Semarang. 

 

B. Persiapan Penelitian 

1. Perijinan 

Proses perijinan penelitian dilakukan dengan mengajukan ijin 

penelitian secara tertulis kepada Dekan Fakultas Psikologi dengan ... 

yang ditujukan kepada Pimpinan Wishbone Bar Semarang. Surat 

tersebut disampaikan kepada Pimpinan Wishbone Bar Semarang saat 

pelaksanaan penelitian. Selesai penelitian, Pimpinan Wishbone Bar 

Semarang memberikan surat bukti penelitian sebagai bukti telah 

melakukan penelitian di tempat tersebut. 

 

2. Penyusunan Alat Ukur 

Data penelitian diperoleh menggunakan skala, yaitu Skala 

Perilaku Penyalahgunaan Alkohol dan Skala Konformitas Teman 
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Sebaya. Kedua skala tersebut memiliki sebaran nomor item sebagai 

berikut: 

Tabel 3.  Sebaran Nomor Item Skala Perilaku Penyalahgunaan 

Alkohol pada Mahasiswa 

 

Simtom Perilaku Penyalahgunaan Alkohol Jumlah Item 

1. Penggunaan alkohol secara berulang dan 

berlebihan 

1,9,17,25 

2. Kegagalan untuk memenuhi tanggung jawab 

utama 

2,10,18,26 

3. Mengkonsumsi alkohol dalam situasi di mana 

secara fisik berbahaya 

3,11,19,27 

4. Mengalami banyak masalah hukum 4,12,20,28 

5. Mengalami masalah sosial atau interpersonal 5,13,21,29 

6. menurunnya kondisi psikologi 6,14,22,30 

7. Kurang memperhatikan penampilan fisik dan 

perawatan diri 

7,15,23,31 

8. Menimbulkan kekhawatiran dari orang lain 8,16,24,32 

Jumlah Item 32 

 

Tabel 4. Sebaran Nomor Item Skala Konformitas Teman Sebaya 

 

Aspek-aspek 

Konformitas Teman 

Sebaya 

Jumlah Item Jumlah 

Item Favourable Unfovourable 

Kekompakan 1,7,13,19 2,8,14,20 8 

Kesepakatan 3,9,15,21 4,10,16,22 8 

Ketaatan 5,11,17,23 6,12,18,24 8 

Jumlah Item 12 12 24 

 

 

C. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Skala Perilaku Penyalahgunaan Alkohol 

Uji validitas skala perilaku penyalahgunaan alkohol pada 

mahasiswa dihitung sebanyak dua kali. Pada perhitungan yang 

pertama, jumlah item awal sebanyak 32 item dan ternyata gugur 

sebanyak tujuh, sehingga valid 25 item. Kemudian dilakukan 
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perhitungan kedua dan ternyata tidak ada yang gugur. Dengan 

demikian, pada uji validitas skala perilaku penyalahgunaan alkohol 

pada mahasiswa dari 32 item ternyata 7 item gugur dan 25 item 

valid. Koefisien validitas dari 25 item yang valid adalah 0,327-0,821.  

Rincian item valid dan gugur pada skala perilaku 

penyalahgunaan alkohol pada mahasiswa dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5.  Item Valid dan Gugur Skala Perilaku Penyalahgunaan 

Alkohol pada Mahasiswa 

 

Simtom Perilaku Penyalahgunaan Alkohol Jumlah Item 

1. Penggunaan alkohol secara berulang dan 

berlebihan 

1,9*,17,25* 

2. Kegagalan untuk memenuhi tanggung jawab 

utama 

2,10,18,26 

3. Mengkonsumsi alkohol dalam situasi di mana 

secara fisik berbahaya 

3,11,19*,27 

4. Mengalami banyak masalah hukum 4,12,20,28 

5. Mengalami masalah sosial atau interpersonal 5*,13*,21*,29 

6. menurunnya kondisi psikologi 6,14,22*,30 

7. Kurang memperhatikan penampilan fisik dan 

perawatan diri 

7,15,23,31 

8. Menimbulkan kekhawatiran dari orang lain 8,16,24,32 

Jumlah Item Valid 25 

Keterangan: * item gugur 

Sementara untuk uji reliabilitas pada Skala Perilaku 

Penyalahgunaan Alkohol diperoleh nilai α Cronbach = 0,959 dimana 

nilai tersebut > 0,700 yang berarti alat ukur reliabel, yaitu subjek 

yang sama mengerjakan alat ukur yang sama pada waktu yang 

berbeda memberikan hasil yang relatif sama. 
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2. Skala Konformitas Teman Sebaya  

Uji validitas skala konformitas teman sebaya dihitung 

sebanyak dua kali. Pada perhitungan yang pertama, jumlah item awal 

sebanyak 24 item dan ternyata gugur sebanyak lima, sehingga valid 

19 item. Kemudian dilakukan perhitungan kedua dan ternyata tidak 

ada yang gugur. Dengan demikian, pada uji validitas skala 

konformitas teman sebaya dari 24 item ternyata 5 item gugur dan 19 

item valid. Koefisien validitas dari 19 item yang valid adalah 0,317-

0,625.  

Rincian item valid dan gugur pada skala konformitas teman 

sebaya dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6.  Item Valid dan Gugur Skala Konformitas Teman 

Sebaya 

 

Aspek-aspek 

Konformitas Teman 

Sebaya 

Jumlah Item Jumlah 

Item 

Valid 
Favourable Unfovourable 

Kekompakan 1*,7,13*,19 2,8,14,20 6 

Kesepakatan 3,9,15*,21 4,10,16,22* 6 

Ketaatan 5,11,17,23 6,12*,18,24 7 

Jumlah Item Valid 9 10 19 

Keterangan: * item gugur 

Sementara untuk uji reliabilitas pada Skala Konformitas 

Teman Sebaya diperoleh nilai α Cronbach = 0,840 dimana nilai 

tersebut > 0,700 yang berarti alat ukur reliabel, yaitu subjek yang 

sama mengerjakan alat ukur yang sama pada waktu yang berbeda 

memberikan hasil yang relatif sama. 
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D. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Wishbone Bar, hari Selasa, tanggal 

10 Juli 2017, pukul 20.30 -24.00 WIB terhadap 60 orang pengunjung 

yang memiliki karakteristik berusia minimal 18 tahun dan berstatus 

sebagai mahasiswa aktif, serta minimal ke bar seminggu sekali dan/atau 

mengkonsumsi alkohol minimal sekali dalam seminggu, yang diperoleh 

secara incidental sampling. 

Pengambilan data diawali dengan penulis melakukan pendekatan 

secara individual terhadap pengunjung. Pendekatan dilaksanakan secara 

informal dan akrab karena pada dasarnya penulis dan pengunjung 

bersangkutan sudah familiar. Selanjutnya penulis menjelaskan maksud 

dan tujuan meminta bantuan pengunjung untuk mengisi skala 

penelitian. Respon pengunjung pada dasarnya menerima dan bersedia 

membantu.  

Penulis memberikan penjelasan mengenai prosedur pengisian 

dan memberikan penjelasan ulang jika ada responden yang kurang 

jelas. Jika responden sudah selesai, penulis memintanya untuk 

memeriksa ulang apakah masih ada pernyataan yang belum dijawab.  

Data yang sudah diperoleh kemudian diskoring dan ditabulasi 

selanjutnya dianalisis untuk uji validitas dan reliabilitas. Setelah itu, 

disusun ulang data penelitian dengan tidak menyertakan data yang 

gugur. Data tersebut kemudian menjadi data untuk uji normalitas, uji 

linieritas dan uji hipotesis dengan analisis korelasi. Analisis data 

menggunakan program komputer SPSS versi 23.00 for Windows. 

 


