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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum peneliti melaksanakan penelitian, yang dilakukan 

peneliti terlebih dahulu yaitu menentukan kancah penelitian atau tempat 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa berjenis 

kelamin laki-laki dan belum menikah. Pemilihan subyek tidak terpaku 

pada satu Universitas saja, namun disebar ke beberapa Universitas yang  

ada di Semarang, yaitu Universitas yang ada di daerah Bendan Duwur, 

Universitas di daerah Tembalang, Universitas didaerah Gunungpati dan 

Universitas didaerah Imam Bonjol. Mahasiswa yang berkuliah di 

Semarang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Berasal 

dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan diluar 

pulau Jawa seperti dari Kalimantan, Papua dan daerah lainnya. 

Bermacam-macam asal dari mahasiswa yang berkuliah di Semarang ini 

menyebabkan semakin banyak karakter mahasiswanya dan pergaulan 

yang semakin luas. 

 

B. Persiapan Penelitian 

1. Penyusunan Alat Ukur 

Alat ukur dalam penelitian ini adalah skala perilaku seksual 

pranikah mahasiswa laki-laki dan skala konformitas teman sebaya. 
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a. Skala Perilaku Seksual Pranikah Mahasiswa laki-laki 

Item-item yang terpakai pada skala ini dibuat dari bentuk-

bentuk perilaku seksual pranikah:  

1) Berpegangan tangan 

2) Berciuman 

3) Berpelukan 

4) Meraba bagian sensitif 

5) Necking  

6) Petting 

7) Oral sex 

8) Hubungan Seksual 

Item yang ada di skala ini hanya memiliki pernyataan 

favorable. Didalam skala ini terdapat pilihan empat jawaban yaitu 

setiap jawaban tidak pernah (TP) memiliki nilai nol, untuk 

jawaban jarang (J) memiliki nilai satu, untuk jawaban sering (S) 

memiliki nilai dua, dan untuk jawaban sangat sering (SS) 

memiliki nilai tiga. 

Tabel 4 

Sebaran item Skala Perilaku Seksual Mahasiswa 

Bentuk Perilaku Seksual           Jumlah Item 

Berpegangan tangan                               1,9,17 

Berciuman                                              2,10,18 

Berpelukan                                             3,11,19 

Meraba bagian sensitif                           4,12,20 
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Necking                                                  5,13,21 

Petting                                                    6,14,22 

Oral Seks                                                7,15,23 

Hubungan seksual                                  8,16,24 

Total                                                       24 

b. Skala Konformitas Teman Sebaya 

Item-item yang ada pada skala ini dibuat berdasarkan aspek-

aspek konformitas teman sebaya yaitu:  

1) Kekompakan yaitu eratnya hubungan individu dengan 

kelompoknya. 

2) Kesepakatan yaitu peraturan yang sudah dibuat disepakati 

dan dilakukan oleh anggota kelompok. 

3) Keterikatan yaitu patuhnya melaksanakan peraturan yang 

sudah dibuat. 

Item dalam skala  ini memiliki pertanyaan favorable. Dalam 

skala ini terdapat pilihan empat jawaban yaitu setiap jawaban 

sangat tidak setuju (STS) memiliki nilai satu, untuk jawaban tidak 

setuju (TS) memiliki nilai dua, untuk jawaban setuju (S) memiliki 

nilai tiga, dan untuk jawaban sangat setuju (SS) memiliki nilai 

empat.  

Tabel 5 

Sebaran Item Skala Konformitas Teman Sebaya 

Aspek Konformitas  

Teman Sebaya                                 Jumlah Item 
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Kekompakan                 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22  

Kesepakatan                  2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 

Keterikatan                    3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 

Total                                                24 

 

2. Permohonan Izin Penelitian 

 Peneliti melakukan penelitian diluar setiap Universitas. 

Peneliti melakukan penelitian disekitar Universitas sehingga peneliti 

meminta Surat Keterangan Penelitian dari Ka Progdi Sarjana 

Psikologi. Setelah pihak Ka Progdi Sarjana Psikologi mengeluarkan 

Surat Keterangan Penelitian dengan nomor 3024/B. 7.3/FP/VII/2018, 

maka peneliti langsung melakukan penelitian.  

 

C. Uji Coba Alat Ukur 

Uji coba alat ukur digunakan untuk menguji apakah item dalam 

skala tersebut sudah dapat mewakili seluruh aspek atau belum. Skala ini 

nantinya setelah dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas akan 

diperbaiki menjadi pengumpulan data penelitian. Setelah data penelitian 

sudah terkumpul akan dilakukan uji asumsi, dan uji hipotesis dengan 

menggunakan bantuan program komputer, dibawah ini akan dijelaskan 

mengenai pelaksanaan dan hasil uji coba alat ukur tersebut. 

1. Pelaksanaan 

 Uji coba alat ukur ini dilaksanakan pada tanggal 4 Juli hingga 

10 Juli 2018 di sekitar area setiap Universitas yaitu di daerah Bendan 

Duwur, Universitas di daerah Tembalang, Universitas didaerah 

Gunungpati dan Universitas didaerah Imam Bonjol. Peneliti 
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membagikan skala langsung tanpa perantara kepada subjek. Skala 

diberikan kepada mahasiswa berjenis kelamin laki-laki dan belum 

menikah yang peneliti temui baik sengaja maupun tidak sengaja di 

depan kampus, di kos-kosan, tempat makan dan tempat nongkrong 

mahasiswa. Subjek secara garis besar mengisi kuisioner dengan duduk 

dan fokus ke skala yang dibagi walaupun beberapa ada yang mengisi 

sambil bermain gawai. Sebelum peneliti memberikan skala kepada 

subjek, peneliti melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada subjek 

secara lisan mengenai hal yang berhubungan dengan kriteria yang 

dibuat peneliti. Setelah dirasa subjek memenuhi kriteria yang peneliti 

buat seperti mahasiswa berjenis kelamin laki-laki dan belum menikah 

dan subjek bersedia untuk mengisi skala tersebut lalu peneliti 

memberikan skala pada subjek. Peneliti memberikan tambahan 

instruksi bahwa pasangan yang dimaksud bukan hanya pacar namun 

bisa juga orang lain yang menjadi “pasangan” dalam melakukan 

perilaku seksual pranikahnya. Pada saat peneliti menyebarkan skala 

ke responden, peneliti mendapatkan keluhan dari beberapa responden 

seperti terlalu banyaknya item yang harus diisi. Kendala yang dialami 

oleh peneliti adalah tidak semua responden mengerti istilah yang 

dipakai oleh peneliti sehingga peneliti harus menjelaskan arti dari 

setiap istilah yang ada. Peneliti menggunakan metode pengambilan 

data incidental sampling dan mendapatkan 60 responden dalam 

penelitian ini. (skoring dapat dilihat di Lampiran halaman 60) 

 

2. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 
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Data yang sudah diperoleh dari skala yang disebar lalu diuji 

validitas dan reliabilitasnya untuk melihat apakah alat ukur yang 

digunakan sudah valid dan reliabel. Data dianalisis menggunakan 

bantuan program Statistical Package for Social Sciences 16.0 for 

Windows. Pengujian validitas alat ukur menggunakan teknik korelasi 

product moment kemudian hasil dikorelasikan memakai teknik 

korelasi part whole, sedangkan Uji Reliabilitas alat ukur 

menggunakan teknik Alpha Cronbach. 

 

a. Skala Perilaku Seksual Pranikah Mahasiswa 

Total item pada skala perilaku seksual pranikah mahasiswa 

adalah 24 item. Pengujian dilaksanakan satu kali putaran dan 

hasilnya semua valid. Nilai koefisien Alpah Cronbach yang didapat 

adalah 0, 957 yang berarti alat ukur tersebut valid dan reliabel 

sehingga layak digunakan dalam penelitian. Berdasarkan r table 

sebesar 0,235, item yang valid berkisar 0,312 sampai 0,832. (hasil 

Validitas dan Reliabilitas perilaku seksual pranikah mahasiswa 

laki-laki, dapat dilihat di Lampiran halaman 70). 

 

b. Skala konformitas teman sebaya 

Total item pada skala konformitas teman sebaya adalah 

sebanyak  24 item. Pengujian dilaksanakan sebanyak dua kali 

putaran dengan dua item gugur pada putaran pertama dan 22 item 

valid. Nilai koefisien Alpha Cronbach 0,894 yang berarti alat ukur 

tersebut valid dan reliabel sehingga layak dipakai dalam penelitian. 
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Koefisien item valid 0,321 sampai dengan 0,667(hasil Validitas dan 

Reliabilitas konformitas teman sebaya dapat dilihat di Lampiran 

halaman 73) 

 

 

 

Tabel 6 

Sebaran Item Skala Konformitas Teman Sebaya 

Aspek Konformitas  

Teman Sebaya                                 Jumlah Item 

Kekompakan                   1, 4, 7* , 10, 13, 16, 19*, 22  

Kesepakatan                    2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 

Keterikatan                      3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 

Total                                                24 

Dengan (*) Item Gugur 

Setelah item gugur dihilangkan, dilakukan penomoran 

ulang seperti berikut: 

Tabel 7 

Sebaran Item Skala Konformitas Teman Sebaya 

Aspek Konformitas  

Teman Sebaya                                 Jumlah Item 

Kekompakan                   1, 4, 7(10), 10,13, 16(22) 

Kesepakatan                    2, 5, 8, 11, 14, 17, 19, 21 

Keterikatan                      3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 22 

Total                                                   22 

Item ( ) nomor ganti 
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D. Pengumpulan Data Penelitian 

1. Pelaksanaan  

Pengumpulan data penelitian dilaksanakan pada 14 Juli sampai 

19 Juli 2018 di Universitas yang berada didaerah Bendan Duwur, 

Universitas di daerah Tembalang, Universitas didaerah Gunungpati 

dan Universitas didaerah Imam Bonjol. Peneliti menyebar skala di 

depan kampus, di kos-kosan, tempat makan dan cafe. Saat peneliti 

meminta responden mengisi skala tersebut keadaan sekitar cukup 

kondusif, reponden mengisi dengan serius, beberapa menanyakan apa 

arti dari istilah yang dipakai oleh peneliti. Sebelum memberikan skala 

kepada subyek, peneliti bertanya terlebih dahulu tentang status 

mahasiswa atau bukan dan sudah menikah atau belum, saat dirasa 

subyek sesuai dengan keinginan peneliti maka peneliti memberikan 

skala kepada subyek. Sebelum subyek mengisi peneliti menjelaskan 

bahwa pasangan disini bukan hanya pacar saja namun siapapun yang 

menjadi “pasangan” subyek dalam melakukan perilaku seksual 

pranikah. Secara garis besar responden menjawab dengan serius fokus 

ke skala yang dibagi walaupun ada beberapa yang mengerjakan sambil 

bermain gawai dan mengobrol dengan teman-temannya. Peneliti 

memakai metode pengambilan data incidental sampling dan 

memperoleh 50 responden dalam penelitian ini.(skoring dapat dilihat 

di Lampiran halaman 88) 
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