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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian  

Tempat penelitian yang akan digunakan peneliti adalah 

Sakapatat Beer Garden and Resto yang menjual berbagai macam 

makanan dan minuman, termasuk minuman beralkohol serta menjadi 

salah satu tempat berkumpulnya anak-anak muda kota Semarang.  

Penelitian yang dilakukan di Sakapatat Beer Garden and 

Resto ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara harga diri 

dengan perilaku minum minuman beralkohol pada dewasa muda. 

Subyek dalam penelitian ini adalah pengunjung Sakapatat Beer 

Garden and Resto yang mengonsumsi minuman beralkohol serta 

berusia 20-40 tahun. 

Pertimbangan peneliti melakukan penelitian di Sakapatat Beer 

Garden and Resto adalah sebagai berikut :  

1. Ciri-ciri subyek sesuai dengan populasi penelitian.  

2. Di Sakapatat Beer Garden and Resto belum pernah dilakukan 

penelitian mengenai “Hubungan Antara Harga Diri dengan 

Perilaku Minum Minuman Beralkohol pada Dewasa Muda”.    

3. Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti pada 

beberapa responden menunjukkan bahwa mereka telah 

mengonsumsi minuman beralkohol selama lebih dari tiga tahun 

dan sering mengonsumsi minuman beralkohol di Sakapatat Beer 

Garden and Resto. 
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4. Tempat yang bersangkutan bersedia untuk dijadikan tempat 

penelitian.  

B. Persiapan Penelitian  

1. Penyusunan alat ukur  

Penyusunan alat ukur dalam penelitian ini menggunakan 

metode skala yang meliputi prosedur pembuatan skala penentuan 

skor item dan jumlah. Terdapat dua skala dalam penelitian ini yaitu 

skala perilaku minum minuman beralkohol dan skala harga diri.  

a. Skala Perilaku Minum Minuman Beralkohol 

Skala ini dibuat berdasarkan tiga aspek perilaku, yang 

meliputi frekuensi, lamanya berlangsung dan intensitas. 

Jumlah keseluruhan item pada skala ini adalah 9 item berupa 

pernyataan-pernyataan dengan perincian 1 item pada tiap 

aspek dalam golongan A, B dan C. Sebaran item skala 

perilaku minum minuman beralkohol dapat dilihat pada tabel 

5:  
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Tabel 5. Sebaran Item Skala Perilaku Minum Minuman 

Beralkohol 

 

No 

Indikator Perilaku 

Minum Minuman 

Beralkohol Pada 

Dewasa Muda 

Gol A Gol B Gol C Total 

1 Frekuensi 1 1 1 3 

2 Lamanya berlangsung 1 1 1 3 

3 Intensitas 1 1 1 3 

Total 3 3 3 9 

b. Skala Harga Diri  

Skala ini disusun berdasarkan empat aspek yaitu keberartian 

diri, kekuatan individu, kompetensi serta ketaatan individu 

dan kemampuan memberi contoh. Skala ini terdiri dari 16 

item berupa pernyataan-pernyataan dengan rincian 8 item 

favorable dan 8 item unfavorable. Sebaran item skala harga 

diri dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6. Sebaran Item Skala Harga Diri  

 

Aspek Harga Diri  
Pernyataan 

Total 
Favorable Unfavorable 

Keberartian diri 

Kekuatan individu 

Kompetensi  

Ketaatan individu dan kemampuan 

memberi contoh 

1,3 

5,7 

9,11 

13,15 

2,4 

6,8 

10,12 

14,16 

4 

4 

4 

4 

Total 8 8 16 
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2. Permohonan Izin Penelitian  

Penelitian diawali dengan pengajuan ijin melalui pembicaraan 

dengan dosen pembimbing dan sekretariat fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dengan nomor 

2860/B.7.3/FP/VI/2018. 

C. Pelaksanaan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode try out terpakai yang berarti 

pengambilan data hanya dilakukan sekali yang digunakan untuk uji coba 

skala sekaligus sebagai data penelitian. Hasil data yang diperoleh 

digunakan untuk mencari validitas dan kemudian item-item yang tidak 

gugur digunakan untuk uji reabilitas. Metode try out terpakai digunakan 

karena terbatasnya jumlah subyek penelitian, waktu dan biaya. 

Penelitian dilaksanakan pada hari Selasa, 5 Juni 2018 di 

Sakapatat Beer Garden and Resto dengan metode pengambilan subyek 

incidental sampling, yaitu pengambilan subyek dilakukan berdasarkan 

secara kebetulan, dimana subyek yang sesuai kriteria populasi dapat 

dijadikan sumber penelitian dengan mengisi skala yang telah dibagikan. 

Ada 38 eksemplar skala perilaku minum minuman beralkohol 

dan skala harga diri yang disebar kepada pengunjung Sakapatat yang 

mengonsumsi minuman beralkohol serta tergolong usia 20-40 tahun. 

Ada beberapa langkah yang peneliti lakukan untuk menyebarkan skala. 

Langkah pertama adalah peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan 

maksud serta tujuan kedatangan peneliti. Langkah kedua, ketika subyek 

setuju untuk menjadi koresponden, peneliti memberikan informed 

consent dan skala berupa angket dengan dibantu oleh rekan peneliti. 
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Langkah ketiga, peneliti meminta subyek mengisi identitas diri dengan 

lengkap kemudian menjelaskan prosedur pengisian skala. Langkah 

keempat subyek dipersilahkan mengisi skala secara mandiri namun 

peneliti tetap berada disekitar subyek apabila subyek mengalami 

kesulitan dalam mengisi skala. Langkah kelima, setelah proses 

pengisian skala selesai, skala dikembalikan kepada peneliti dan peneliti 

mengucapkan terima kasih atas kesediaan subyek yang telah mengisi 

skala penelitian. 

Setelah seluruh skala telah diisi, peneliti melakukan penyekoran 

dan tabulasi data. Hasil tabulasi data akan menjadi data uji coba 

sekaligus data penelitian. Setelah selesai uji coba dan dihitung item yang 

valid dan gugur, maka skor item yang gugur dihilangkan dan skor item 

yang valid ditabulasi ulang. Ada pembobotan pada skala perilaku 

minum minuman beralkohol, dimana nilai pada pernyataan minum 

minuman beralkohol golongan A dikalikan 1. Pernyataan minum 

minuman beralkohol golongan B dikalikan 2. Sedangkan penyataan 

minum minuman beralkohol golongan C dikalikan 3. Hasil tabulasi data 

yang seluruhnya valid baru dijadikan sebagai data penelitian. 

D. Uji Coba Alat Ukur 

Setelah seluruh data pada skala telah terisi, peneliti melakukan 

skoring dan menganalisis data hasil penelitian. Pengujian validitas dan 

reabilitas dalam penelitian ini menggunakan program Statistical 

Packages for Social Science (SPSS) for Windows Release 17.0 untuk 

menguji validitas item pada skala harga diri. Sedangkan pada skala 

perilaku minum minuman beralkohol menggunakan validitas isi.  Hasil 
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analisis validitas dan reliabilitas alat ukur yang dibuat adalah sebagai 

berikut :  

1. Uji Validitas  

a. Skala Perilaku Minum Minuman Beralkohol 

Pernyataan pada skala perilaku minum minuman 

beralkohol terdiri dari sembilan item yang dibagi ke dalam aspek-

aspek perilaku yaitu frekuensi, lamanya berlangsung dan 

intensitas. Pada tiap aspek terdapat tiga pernyataan yang dibagi 

ke dalam golongan A, golongan B dan golongan C. Pernyataan 

yang merujuk golongan A adalah “Saya mengonsumsi minuman 

beralkohol 0-5% seperti bir”. Pernyataan tersebut dapat dikatakan 

valid karena berdasarkan Perpres No. 74 tahun 2013 tentang 

pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol pasal 3 ayat 

(1): minuman beralkohol dibagi menjadi tiga golongan, yaitu 

golongan A, golongan B dan golongan C. Golongan A yaitu 

minuman yang mengandung alkohol dengan kadar etanol sampai 

dengan 5%.  

Pernyataan yang merujuk golongan B adalah “Saya 

mengonsumsi minuman beralkohol 5-20% seperti anggur”. 

Pernyataan tersebut dinyatakan valid karena berdasarkan Perpres 

No.74 tahun 2013 pasal 3 ayat (1): minuman beralkohol dibagi 

menjadi tiga golongan yaitu golongan A, golongan B dan 

golongan C. Golongan B yaitu minuman yang mengandung 

alkohol dengan kadar etanol lebih dari 5% sampai dengan 20%.  
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Penyataan yang merujuk golongan C adalah “Saya 

mengonsumsi minuman beralkohol 20-55% seperti whisky”. 

Pernyataan tersebut dinyatakan valid karena berdasarkan Perpres 

No. 74 tahun 2013 pasal 3 ayat (1): minuman beralkohol dibagi 

menjadi tiga golongan yaitu golongan A, golongan B dan 

golongan C. Golongan C yaitu minuman yang mengandung 

alkohol dengan kadar etanol lebih dari 20% sampai dengan 55%.   

Pada skala perilaku minum minuman beralkohol setiap 

item pernyataan memiliki empat pilihan jawaban. Pada aspek 

frekuensi, empat pilihan jawaban tersebut adalah “hanya pada 

acara tertentu” yang memiliki skor 1, “setiap bulan” yang 

memiliki skor 2, “setiap minggu” yang memiliki skor 3 dan 

“setiap hari” yang memiliki skor 4. Frekuensi adalah seberapa 

sering perilaku muncul sehingga pilihan jawaban “hanya pada 

acara tertentu” memiliki nilai paling rendah karena dianggap 

situasional saja sedangkan pilihan jawaban “setiap hari” memiliki 

nilai paling tinggi karena semakin sering perilaku tersebut 

muncul, semakin tinggi frekuensinya. Hal tersebut senada dengan 

penjelasan dari ahli yaitu ketua Center for Addiction Studies 

(CAS) Unika Soegijapranata Semarang yang menyatakan bahwa 

pilihan jawaban “hanya pada acara tertentu”, “setiap bulan”, 

“setiap minggu” dan “setiap hari” dapat dikatakan valid karena 

merepresentasikan tingkatan waktu sehingga dianggap dapat 

mewakili jawaban responden. 
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 Pada aspek lamanya berlangsung, empat pilihan jawaban 

adalah “enam bulan terakhir” yang memiliki skor 1, “satu tahun 

terakhir” yang memiliki skor 2, “lima tahun terakhir” yang 

memiliki skor 3 dan “lebih dari lima tahun terakhir” yang 

memiliki skor 4. Lamanya berlangsung adalah berapa lama waktu 

yang telah dilalui seseorang dalam berperilaku tertentu. Dalam 

meneliti perilaku minum minuman beralkohol penting untuk 

mengetahui berapa lama seseorang telah mengonsumsi minuman 

beralkohol karena semakin lama waktu yang telah dilalui maka 

seseorang semakin terbiasa untuk meminum minuman 

beralkohol. Oleh karena itu, pilihan jawaban “enam bulan 

terakhir” memiliki skor yang terendah sedangkan pilihan jawaban 

“lebih dari lima tahun terakhir” memiliki skor yang tertinggi. Hal 

tersebut senada dengan penjelasan ahli dari ketua Center for 

Addiction Studies (CAS) Unika Soegijapranata Semarang yang 

menyatakan bahwa penggunaan minuman beralkohol yang 

semakin lama dilakukan seseorang memengaruhi perilaku orang 

tersebut. Keempat pilihan jawaban diatas dapat dikatakan valid 

karena mengukur lamanya seseorang telah meminum minuman 

beralkohol namun yang perlu diperhatikan jarak antara satu 

waktu ke waktu yang lain dalam pilihan jawaban tersebut kurang 

konsisten. 

Pada aspek intensitas, empat pilihan jawaban adalah “satu 

sloki (45ml)” yang memiliki skor 1, “300ml” yang memiliki skor 

2, “500ml” yang memiliki skor 3, dan “lebih dari 500ml” yang 
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memiliki skor 4. Intensitas adalah banyaknya daya yang 

dikeluarkan seseorang untuk berperilaku tertentu, mengukur 

banyaknya seseorang dapat meneguk minuman beralkohol dalam 

satu waktu. Menurut National Institute on Alcohol Abuse and 

Alcoholism (NIAA) batas aman seseorang mengonsumsi 

minuman beralkohol adalah 14 grams alkohol murni yang dapat 

diukur melalui 12 fl oz atau setara dengan 354 ml pada minuman 

beralkohol dengan kisaran kadar etanol 5%, 5 fl oz atau setara 

dengan 147,5 ml pada minuman beralkohol dengan kisaran kadar 

etanol 12% dan 1,5 fl oz atau setara dengan 44,25 ml pada 

minuman beralkohol dengan kisaran kadar etanol 40%. Oleh 

karena itu, keempat pilihan jawaban pada aspek intensitas 

perilaku minum minuman beralkohol dapat dikatakan valid. 

Sebaran item valid skala perilaku minum minuman 

beralkohol adalah sebagai berikut : 

Tabel 7. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Perilaku Minum 

Minuman beralkohol 

Tanda * : Item Gugur 

Tanpa tanda : Item Valid 

 

No 

Indikator Perilaku Minum 

Minuman Beralkohol 

Pada Dewasa Muda 

Gol A Gol B Gol C Total 

1 Frekuensi 1 1 1 3 

2 Lamanya berlangsung 1 1 1 3 

3 Intensitas 1 1 1 3 

Total 3 3 3 9 
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b. Skala Harga Diri 

Untuk menguji daya dukung setiap item terhadap konsep alat 

ukur secara total, maka dilakukan uji korelasi setiap item 

dengan skor total item menggunakan part-whole dengan 

jumlah subyek sebanyak 38.  

Hasil uji validitas pada skala harga diri menunjukkan bahwa 

dari 16 item diperoleh 15 item yang valid. Koefisien untuk 

item yang valid berkisar antara 0,325 sampai 0,867. Sebaran 

item valid dan gugur skala harga diri adalah sebagai berikut: 

Tabel 8. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Harga Diri  

 

Aspek Harga Diri 
Pernyataan Total 

Favorable Unfavorable Valid Gugur 

Keberartian diri 
Kekuatan individu 

Kompetensi 
Ketaatan individu dan 
kemampuan memberi contoh 

1,3 
5,7 

9,11 
13,15* 

2,4 
6,8 

10,12 
14,16 

4 

4 

4 

3 

 

 

 

1 

Total 15 1 

Tanda * : Item Gugur 

Tanpa tanda : Item Valid 

2. Uji Reliabilitas  

a. Skala Perilaku Minum Minuman Beralkohol 

Uji reabilitas dalam skala perilaku minum minuman 

beralkohol tidak dilakukan dalam penelitian ini karena pada 

skala tersebut uji validitas yang digunakan adalah uji validitas 

isi sehingga tidak ada hasil kuantitatifnya. 

b. Skala Harga Diri 

Uji reliabilitas skala harga diri dilakukan berdasarkan jumlah 

item yang valid. Hasil uji reliabilitas menunjukan bahwa 
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koefisien Alpha Cronbach reliabilitas skala harga diri sebesar 

0,938. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran hal 86. 

 

  


