
 

 

 

 

BAB IV 

PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti perlu untuk terlebih 

dahulu menentukan tempat atau kancah pelaksanaan penelitian. SMP 

Maria Goretti Semarang beralamat di Jalan Imam Bonjol No.198, 

Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Pendrikan Kidul, 

Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50132.  

SMP Maria Goretti Semarang adalah SMP swasta katolik. 

Sekolah ini berdiri tahun 1952 dan dikelola oleh yayasan 

Marsudirini. SMP Maria Goretti didirikan pada tahun 1952 dan 

dikelola oleh Yayasan Kanisius berstatus subsidi. Nama SMP Maria 

Goretti ini diambil dari nama Santa Maria Goretti yang menjadi 

pelindung sekolah dengan harapan semangat Santa Maria Goretti 

dapat menjiwai siswa-siswi yang mengikuti pendidikan di SMP 

Maria Goretti. 

Pada tahun 1954 dari Yayasan Kanisius, SMP Maria Goretti 

diserahkan kepada Yayasan Marsudirini dengan surat Keputusan 

tertanggal 1 April 1954. Yayasan Marsudirini mengelola sekolah-
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sekolah yang berlindung kepada tarekat Suster-suster Santo 

Fransiskus yang terpusat di Jalan Ronggowarsito No. 8 Semarang. 

Tahun 1958 SMP Maria Goretti pindah dari Jalan 

Ronggowarsito No. 8 Semarang ke Jalan Imam bonjol No. 198 

Semarang, menempati sebagian dari gedung SPG marsudirini Santo 

Fransiskus (sekarang diganti menjadi SMK Marsudirini Santo 

Fransiskus) dan sebagian lagi menumpang pada Suster-suster Santo 

Fransiskus di Jalan Pemuda No. 159 Semarang.  SMP Maria Goretti 

semula hanya menerima siswa putri saja, namun sejak tahun 1974 

mulai menerima siswa putra. Pada tahun 1974 gedung diperluas 

dengan membangun lantai dua. Mengingat perkembangan yang pesat 

dan kebutuhan yang mendesak SMK Marsudirini Santo 

Fransiskus pindah ke Pedurungan. Maka sejak tahun 1996 SMP 

Maria Goretti menambah ruang kelas dari SMK Marsudirini santo 

Fransiskus. 

Penelitian ini dilakukan pada semua remaja di Semarang. 

Penyebaran kuesioner dilakukan pada remaja awal di SMP Maria 

Goretti Semarang pada kelas 9 yang berjumlah 20 anak, yang 

merupakan remaja awal, dan tinggal bersama orang tua. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara empiris  

hubungan antara Komunikasi Interpersonal Remaja dengan Orang 
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tua ditinjau dari Pola Asuh Otoriter. Subjek yang akan dijadikan 

sampel pada penelitian ini adalah remaja awal di SMP Maria Goretti  

Semarang kelas 9. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Maria Goretti  Semarang 

dengan pertimbangan sebagai berikut  : 

a. Menurut pengamatan penulis, ada fenomena berdasarkan 

pada observasi peneliti dimana terdapat beberapa siswa 

SMP Maria Goretti  memiliki orang tua dengan pola asuh 

otoriter.   

b. Lokasi penelitian yang mudah dijangkau dan kesediaan 

SMP Maria Goretti  Semarang menjadi lokasi penelitian. 

c. Peneliti merupakan lulusan dari SMP Maria Goretti  

Semarang tersebut sehingga peneliti sudah mengenal dan 

mengetahui lokasi dan dapat memudahkan penelitia dalam 

mengadakan penelitian. 

d. Jumlah subjek memenuhi karakteristik populasi, sehingga 

memenuhi syarat sebagai subyek penelitian. 

  

B. Persiapan Penelitian 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan maupun kesulitan 

dalam pelaksanaan penelitian, maka suatu penelitian hendaknya 



 

 

 

 

dipersiapkan secara baik dan matang. Berhubungan dengan hal ini, 

maka peneliti telah mempersiapkan beberapa hal sebelum melakukan 

penelitian, yang meliputi persiapan di bidang penyusunan alat ukur, 

dan persiapan dalam permohonan perijinan. 

 

1. Penyusunan Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua 

macam skala, yaitu: skala  komunikasi interpersonal remaja dan 

skala pola asuh otoriter. Proses penyusunan kedua skala ini meliputi 

beberapa tahap, yaitu: 

a. Pembuatan definisi operasional mengenai kedua variabel 

yang hendak diukur. 

b. Menentukan indikator perilaku dari kedua variabel 

tersebut, yang dalam hal ini adalah aspek-aspek 

komunikasi interpersonal remaja dan aspek-aspek dari 

gaya pola asuh otoriter. 

c. Pemilihan metode dan skala yang akan digunakan. 

d. Penentuan bobot nilai. 

e. Pembuatan blue print. 

f. Penulisan item. 

g. Pembuatan variasi sebaran item. 



 

 

 

 

Penjelasan singkat serta variasi sebaran item dari masing-masing 

skala adalah sebagai berikut: 

a. Skala  Komunikasi Interpersonal Remaja 

Skala ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui 

komunikasi interpersonal remaja dengan memperhatikan skor yang 

diperoleh melalui pengerjaan skala. Skala ini disusun berdasarkan 

aspek-aspek komunikasi interpersonal remaja. Skala ini terdiri dari 

30 item favourable. Dengan empat kemungkinan jawaban, yaitu SS 

(Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS (Tidak Sesuai), dan STS (Sangat 

Tidak Sesuai). Skor untuk tiap jawaban berkisar antara 1 (satu) 

sampai dengan 4 (empat) yang disesuaikan dengan keadaan item 

tersebut. Variasi sebaran item dari skala komunikasi interpersonal 

remaja dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3 

Variasi Sebaran Item Skala Komunikasi Interpersonal Remaja 

Aspek-aspek 

komunikasi 

interpersonal 

Nomor Item Total 

F UF 

Saling percaya 
1, 3,5,7,9 2, 4,6, 8,10 

10 

Sikap sportif 
11, 13,15,17,19 12, 14,16,18,20 

10 

Sikap saling 

terbuka 21,23, 25,27,29 22,24, 26,28,30 

10 

Total: 15 15 30 

 

 

b. Skala Pola asuh otoriter orangtua 



 

 

 

 

Skala ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui pola asuh otoriter 

orang tua.   

Tabel 4 

Variasi Sebaran Item Skala Pola asuh otoriter Orangtua 

Aspek-aspek pola asuh 

otoriter 

Nomor Item Total 

F UF 

Aspek Membatasi 1, 3,5,7 2, 4,6,8 8 

Aspek Menghukum 9,11,13,15 10,12,14,16 8 

Aspek Menuntut Anak 

Mengikuti Perintah 

Orangtua 

17,19,21,23 18,20,22,24 

8 

Aspek Menuntut Anak 

Menghormati Orang tua 
25,27,29,31 26,28,30,32 

8 

Aspek Tidak Memberi 

Peluang Berbicara 
33,35,37,39 34,36,38,40 

8 

Total: 20 20 40 

 

 

 

2. Perijinan Penelitian 

 

 

C. Pelaksanaan Pengambilan Data Penelitian 



 

 

 

 

 Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan metode try out 

terpakai pada penyebaran skala di SMP Maria Goretti Semarang dan 

dilakukan selama 4 hari dari tanggal 9 Oktober 2017 hingga 12 Oktober 

2017. Hal ini dilakukan mengingat terbatasnya waktu penelitian dan 

kesibukan subjek, efisiensi dalam segi waktu, tenaga dan biaya. Pada 

metode try out terpakai, penyebaran skala atau pengambilan data hanya 

dilakukan satu kali saja, dalam arti data subyek yang telah digunakan untuk 

data uji coba juga akan digunakan sebagai data penelitian. 

 

D. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Skala Komunikasi interpersonal remaja 

 Berdasarkan hasil uji validitas terhadap skala komunikasi 

interpersonal transformasional, diperoleh hasil bahwa dari 30 item yang 

diujicobakan, ternyata terdapat 10 item yang gugur atau tidak valid, 

sehingga total item yang valid adalah  item dengan nilai lebih besar 

daripada koefisien korelasi 0,304. Perincian mengenai item yang valid dan 

gugur dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 5 

Sebaran ItemValid  Skala Komunikasi Interpersonal Remaja  

Aspek-aspek 

komunikasi 

interpersonal 

Nomor Item Total 

F UF 

Saling percaya 
(1), (3),(5),7,9 (2),(4),(6), 8,10 

4 

Sikap sportif 
(11), 13,15,17,19 12, 14,16,(18),(20) 

7 

Sikap saling terbuka 
21,23, 25,27,29 22,24, 26,(28),30 

9 



 

 

 

 

Total: 11 9 20 

   Keterangan: 

   F : Pernyataan Favourable 

   UF    : Pernyataan Unfavourable 

   (   )    : Item yang gugur 

 

 Hasil uji reliabilitas terhadap skala komunikasi interpersonal remaja 

memperoleh hasil koefisien reliabilitas sebesar 0,879 yang berarti skala 

tersebut dapat diandalkan untuk mengungkap komunikasi interpersonal 

remaja. Hasil perhitungan selengkapnya terlampir pada lampiran.  

 

2. Skala Pola Asuh Otoriter Orangtua 

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap skala pola asuh otoriter, 

diperoleh hasil bahwa dari 40 item yang diujicobakan, ternyata terdapat 20 

item yang gugur atau tidak valid, sehingga total item yang valid adalah  

item dengan nilai lebih besar daripada koefisien korelasi 0,304. Perincian 

mengenai item yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6 

Sebaran ItemValid   

Skala Pola Asuh Otoriter Orangtua 

Aspek-aspek pola asuh 

otoriter 

Nomor Item Total 

F UF 

Aspek Membatasi (1), (3),(5),7 (2), (4),(6),8 2 

Aspek Menghukum 9,11,13,(15) 10,12,(14),(16) 5 

Aspek Menuntut Anak 

Mengikuti Perintah 

Orangtua 

(17),19,21,(23) 18,(20),22,(24) 

4 

Aspek Menuntut Anak 

Menghormati Orang tua 
25,27,(29),(31) 26,28,(30),(32) 

4 

Aspek Tidak Memberi 33,(35),(37),39 34,36,(38),40 5 



 

 

 

 

Peluang Berbicara 

Total: 10 10 20 

   Keterangan: 

   F : Pernyataan Favourable 

   UF    : Pernyataan Unfavourable 

   (   )    : Item yang gugur 

 

Hasil uji reliabilitas terhadap skala pola asuh otoriter memperoleh 

hasil koefisien reliabilitas sebesar 0,836 yang berarti skala tersebut dapat 

diandalkan untuk mengungkap pola asuh otoriter. Hasil perhitungan 

selengkapnya pada lampiran.  


