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BAB IV  

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian  

Tahap pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan 

penelitian adalah menetapkan dahulu kancah dan tempat penelitian 

dimana akan dilakukan penelitian serta mempersiapkan segala 

sesuatu untuk kegiatan penelitian agar berjalan sesuai rencana.  

Peneliti memilih Kabupaten Jepara sebagai lokasi penelitian 

karena kabupaten Jepara pernah terjadi kegaduhan atas kasus 

pembuangan bayi dengan keji yang dilakukan oleh seorang pelajar 

SMK setempat, bayi tersebut ditemukan meninggal dunia (seperti 

pemaparan pada bab 1), selain kasus tersebut dari hasil pengamatan 

peneliti sebelum penelitian ini pada tahun 2017, terlihat remaja putri 

beberapa yang sudah melahirkan diusia remaja, setelah menikah 

remaja putri tersebut terlihat berbeda dari sebelum menikah 

diantaranya yaitu meninggalkan anak kemudian memilih bermain 

bersama teman-teman serta ada pula yang mengalami gejala 

psikologi seperti menyendiri, tidak mau menyusui anak hingga 

menangis tanpa sebab.  Banyaknya kelahiran tentu diimbangi dengan 

pernikahan banyak remaja yang menikah sebelum waktu batas usia 
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untuk menikah. Hal tersebut dibuktikan dengan data dari Pengadilan 

Agama Jepara dalam MuriaNewscom, 2018 dari tahun 2016 terdapat 

100 pengajuan dispensasi pengajuan nikah, kemudian tahun 2017 

terdapat peningkatan 114 pengajuan dispensasi pengajuan nikah dan 

terakhir pada tahun 2018 bulan ketiga berjumlah 32 pengajuan 

dispensasi menikah. Dispensasi tersebut dilakukan oleh remaja 

perempuan berusia 14-15 tahun maupun remaja laki-laki 16-18 

tahun. Menurut Rosidi Panitera hukum Pengadilan Agama Jepara 

pada MuriaNewscom, 2018 alasan yang dikemukan adalah sudah 

remaja putri sudah mengandung bayi tanpa ikatan perkawinan 

hingga bayi yang sudah terlanjur terlahir.  

Wilayah administratif Kabupaten Jepara adalah sebelah barat 

Laut Jawa, sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Pati 

dan Kudus dan sebelah selatan Kabupaten Demak dengan panjang 

garis pantai 72 kilometer. Letak dan kondisi geografis kabupaten 

jepara memiliki posisi astronomi diantara garis 5o43’20,67” – 

6o47’25,83” LS dan garis 110o9’48” – 110o58’37,40” BT. 

Kabupaten Jepara terdiri dari 16 kecamatan yaitu Bangsri, 

Batealit, Donorejo, Jepara, Kalinyamatan, Karimunjawa, Kedung, 

Keling, Kembang, Mayong, Mlonggo, Nalumsari, Pakis Aji, 

Pecangaan, Tahunan, Welahan dan 184 desa, 11 kelurahan dengan 
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luas wilayah keselurhan 1.004,16 km2 (Badan Pusat Statistika 

Kab.Jepara,2016). Hal yang sama diungkapkan oleh Badan Pusat 

Statistika Kab.Jepara mengakatakan jumlah penduduk tahun 2016 

yaitu 1.205.800 jiwa terdiri dari 601.206 laki-laki (49,86%), 

perempuan adalah 604.594 (50,14%). Menurut kelompok umur 

sebagian besar penduduk Kabupaten Jepara termasuk usia produktif 

yaitu berkisar antara 15 tahun hingga 64 tahun sebanyak 818.833 

jiwa. 

Peneliti memilih lokasi di Desa Panggang Pungkuran, RW I 

kelurahan Panggang, Jepara. Dalam penelitian ini peneliti ingin 

meneliti tentang Dukungan Sosial dan Penerimaan Diri Ibu Remaja 

yang Melahirkan. Ibu remaja yang menjadi subjek penelitian adalah 

berjumlah 10 orang dengan kriteria remaja yang berusia 16 – 22 

tahun, sudah melahirkan, memiliki bayi 1 bulan – 12 bulan, sudah 

menikah maupun belum menikah yang tinggal di desa tersebut. 

Alasan peneliti mengambil wilayah desa Pungkuran adalah beberapa 

ibu yang sudah melahirkan dan sudah memiliki bayi diusia yang 

masih remaja.  
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Dasar pertimbangan penelitian mengambil populasi di desa 

Pungkuran sebagai tempat penelitian didasarkan atas beberapa hal, 

yaitu : 

1. Peneliti melihat bahwa terdapat beberapa ibu yang sudah 

melahirkan diusia remaja. 

2. Penelitian berjudul Dukungan Sosial dan Penerimaan Diri Ibu 

Remaja yang Sudah Melahirkan belum pernah dilakukan didaerah 

tersebut. 

B. Ijin Penelitian  

Sebelum melaksanakan penelitian, terlebih dahulu peneliti 

mengajukan permohonan ijin penelitian dari Dekan Fakultas 

psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang 

dikeluarkan pada tanggal 13 Agustus 2018 dengan nomor surat ijin 

penelitian 331/B.7.3/VIII/2018 dan ditujukan kepada ketua RW I 

Panggang Pungkuran Jepara, berdasarkan permohonan tersebut 

Ketua RW I memberikan ijin secara lisan. Penelitian ini juga 

mendapat surat bukti penelitian dari Ketua RW I dengan nomor surat 

55/RW.I/2018 tanggal 26 Agustus 2018. Surat pernyataan kesediaan 

menjadi subjek juga diberikan kepada subjek terkait yaitu berupa 

Informed Consent, dapat dilihat selengkapnya pada lampiran F. 
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C. Uji Alat ukur 

Pada sub bab Uji coba alat ukur ini akan dijelaskan tentang 

segala sesuatu yang berhubungan dengan uji coba alat ukur mulai 

dari tempat, waktu, subjek penelitian, jumlah subjek, metode yang 

digunakan, pengambilan data penelitian hingga hasil analisis uji coba 

alat ukur. 

Tempat penelitian dilakukan disebuah desa di Kabupaten 

jepara, desa tersebut bernama desa Pungkuran atau seing disebut 

sebagai Panggang Pungkuran. Penelitian yang dilakukan pada RW I 

didesa tersebut. Desa Panggang Pungkuran bagai desa di tengah kota 

dengan letak yang cukup strategis karena dekat dengan pusat kota 

seperti alun-alun dan Pendapa kabupaten, pusat layanan masyarakat 

seperti sekolah, perkantoran, pusat perbelanjaan, taman hingga 

rumah sakit. 

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal 26 

Agustus 2018 sampai 1 September 2018 penyebaran skala pada 

subjek yaitu 3 subjek dilakukan paa hari kamis 26 Agustus 2018, 2 

subjek pada hari minggu 29 Agustus 2018 dan subjek terakhir 

dilakukan hari rabu 1 september 2018 dengan waktu pada malam 

hari kurang lebih pada pukul 18.30 sampai 22.30. penelitian 

dimalam hari dikarenakan subjek memiliki kesibukan pada pagi hari 
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hingga sore hari mulai bekerja, mengurusi anak, sampai pada 

pekerjaan rumah lain. 

Subjek penelitian, seperti dijelaskan pada Bab 3 yaitu 

populasi yang digunakan penelitian ini adalah para ibu remaja yang 

melahirkan di desa Panggang Pungkuran, jepara dengan kriteria 

subjek berusia 16 tahun ningga 22 tahun dan subjek sudah 

melahirkan. Penelitian ini akan menggunakan teknik insidential 

sampling. Jumlah subjek pada penelitian ini berjumlah 10 orang 

karena didesa Panggang Pungkuran peneliti melihat beberapa remaja 

sudah melahirkan ada yang sudah menikah bahkan belum menikah. 

Peneliti mengamati juga ibu remaja yang sudah melahirkan  tersebut 

memiliki perubahan sikap dari sebelum memiliki anak seperti 

menelantarkan anak, memilih menyhendiri, meninggalkan anak 

bersama orang tua, dan bahkan sang ayah tidak mau ikut mengurusi 

anak yang sudah dilahirkan sang ibu remaja. Oleh karena itu, peneliti 

ingin meneliti ibu remaja yang sudah melahirkan.  

Metode pengambilan sampel adalah dengan menggunakan 

skala yaitu skala dukungan sosial ibu remaja yang melahirkan 

dengan 16 item dan skala penerimaan diri ibu remaja yang 

melahirkan berjumlah 40 item. Penilaian item yaitu Favourable skor 

tertinggi 4 dan terendah 1 serta penilaian Unfavourable yaitu 
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sebaliknya.  Pengambilan data dengan cara mendatangi rumah 

subjek satu per satu menjelaskan tetang tata cara pengisian skala 

kemudian setelah menjelaskan peneliti memberikan informed 

consent untuk persetujuan dan terakhir mengisi skala yang sudah 

disediakan. 

Proses pengambilan data dilakukan oleh peneliti sendiri 

dengan menemui subjek satu per satu agar peneliti lebih yakin jika 

subjek benar-benar mengisi dengan sungguh-sungguh dan tidak 

membohongi apa yang dirasakan oleh subjek. 

Setelah pelaksanaan pengambilan data tersebut, peneliti 

melakukan pencatatan hasil dan memuat tabulasi data hasil skala 

yang telah diisi oleh subjek untuk kemudian dilakukan perhitungan 

data. Perhitungan validitas menggunakan alat bantu aplikasi 

computer yaitu SPSS (Statistical Package for Social Science) for 

window 17.0. pengujian terhadap validitas item pada skala dukungan 

sosial dan skala penerimaan diri menggunakan teknik korelasi 

product moment dikondisikan dengan part-whole selanjutnya 

reliabilitas menggunakan alpha Cronbach. Hasil analisis Validitas 

dan Reliabilitas alat ukur sebagai berikut : 

1. Validitas dan reliabilitas skala dukungan sosial ibu remaja yang 

melahirkan  
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Berdasarkan hasil validitas terhadap skala dukungan sosial 

ibu remaja yang melahirkan diperoleh bahwa dari 16 item terdapat 9 

item yang valid dan 7 item tidak valid. Koefisien validitas item valid 

berkisar antara 0,606-0,923. Hasil perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat di lampiran C-1.  

Koefisien reliabilitas alpha Cronbach skala dukungan sosial 

ibu remaja yang melahirkan adalah 0,933. Hasil perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat di lampiran C-1. 

Tabel 3 

Sebaran item valid dan gugur skala dukungan sosial ibu remaja yang 

melahirkan  

Aspek  Indicator  Fav. Unfav. Jumlah 

item valid 

Reassurance 

of worth 

Persetujuan 

atas ide & 

pendapat 

1*,2* 3,4 2 

Attachment Kedekatan 

emosional & 

rasa aman 

terhadap 

orang lain 

5*,6* 7,8 2 

Social 

integration 

Memiliki 

kesempatan 

dalam minat 

& 

kesenangan 

dalam 

berinteraksi 

sosial  

9,10* 11,12 3 
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Opportunity 

to provide 

Pemenuhan 

dalam 

kebutuhan 

sehari-hari 

13*,14* 15,16 2 

 

Ket : tanda (*) adalah Item gugur atau tidak valid 

 

2. Validitas dan reliabilitas penerimaan diri ibu remaja yang 

melahirkan  

Hasil perhitungan validitas terhadap skala penerimaan diri ibu 

remaja yang melahirkan bahwa dari 40 item terdapat 20 item valid 

dan 20 item tidak valid. Koefisien validitas berkisar 0,314-0,780. 

Hasil perhitungan selekapnya dapat dilihat pada lampiran C-2. 

Koefisien reliabilitas Alpha Cronbach skala penerimaan diri 

ibu remaja yang melahirkan sebesar 0,906. Hasil perhitungan 

selekapnya dapat dilihat pada lampiran C-2. 

Tabel 4  

Sebaran item valid dan gugur skala penerimaan diri ibu remaja yang 

melahirkan 

Aspek  Fav. Unfav. Jumlah item 

valid 

Kerelaan untuk 

membuka diri 

1,2*,3*,4 

 

9,10,11* 

5,6,7*,8* 

 

12*,13,14* 

7 
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Memandang 

dirinya disenangi 

15,16*,17 

21,24*,29* 

22, 23* 

18, 19, 20 7 

Kesehatan 

psikologis 

26, 25*,31* 

30* 

27*,28, 

32* 

 

3 

Penerimaan 

terhadap orang 

lain 

33,36 

37*,39*,40* 

34,35 

      38* 

4 

 

 

Ket : tanda (*) adalah item gugur atau tidak valid 

 

D. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini yang pertama pada penelitian 

digunakan sebagai pelaksanaan pengambilan data. Subjek penelitian 

adalah remaja yang berusia 16-22 tahun, sudah melahirkan, memiliki 

bayi berusia 1 bulan – 12 bulan, sudah menikah maupun belum 

menikah dan di desa Panggang Pungkuran RW I Kelurahan 

Panggang, Kabupaten Jepara dengan jumlah keseluruhan subjek 10 

orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik 

insidential sampling. Teknik insidential sampling adalah sampling 

yang diperoleh oleh seorang peneliti secara kebetulan tanpa 

perencanaan terlebih dahulu dan peneliti meyakini bahwa orang 
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tersebut layak dijadikan sumber informasi untuk penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti.  

Pembagian skala dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2018 

sampai 26 Agustus 2018 dengan masing-masing subjek mengisi 

skala dukungan sosial dan penerimaan diri serta informed consent. 

Hasil jawaban dinilai kemudian dianalisa menggunakan analisis rho-

Spearman. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran D.  

Penelitian diawali dengan peneliti mengamati, melihat, 

mencari informasi secara langsung kepada calon subjek dan 

menjadikannya subjek mengenai ibu remaja yang melahirkan di desa 

tersebut. Pendekatan kepada para ibu remaja yang melahrkan supaya 

yang bersangkutan bersedia menjadi subjek penelitian. Pengisian 

skala penelitian, peneliti membagikan skala secara langsung kepada 

subjek, memantau dan menunggu pengisian skala yang telah 

dilakukan oleh subjek.  

Awal pertemuan peneliti bertanya pada subjek apakah 

bersedia menjadi subjek penelitian ini jika bersedia maka peneliti 

memberikan penjelasan mengenai petunjuk pengisian skala. Peneliti 

juga memberikan kesempatan kepada subjek untuk bertanya jika 

dirasa kurang jelas atau sulit dipahami. Skala yang sudah diisi 
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kemudian diperiksa oleh peneliti mengenai kelengkapan jawaban 

dari semua item yang ada. 

Hambatan yang dilalui peneliti adalah subjek merasa 

mengantuk saat mengisi skala, peneliti harus memberi dorongan agar 

tetap fokus pada skala yang diisi karena pengisian skala dilakukan 

pada sore hari hingga petang. Hambatan lain adalah, terdengar suara 

tangisan bayi seperti meminta susu sehingga ibu harus menyusui 

bayi, suami yang mendampingi ibu saat mengisi kemudian saat 

suami pulang kerja atau sekedar ingin melihat serta menggendong 

bayi mereka, ibu kembali harus mengurus suami hingga suami tidur 

atau pulang dan membuat peneliti harus menunggu lebih lama untuk 

ibu remaja mengisi semua skala hingga selesai. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


