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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

 Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti menentukan subjek 

penelitian dan tempat dimana penelitian akan dilaksanakan. Populasi 

penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata. Tujuan 

dari penelitian ini adalah menguji hubungan antara pola asuh permisif 

dengan perilaku seksual pranikah. 

 Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Katolik Soegijapranata 

yang merupakan perguruan tinggi Katolik yang berada di jalan Pawiyatan 

Luhur IV no 1, Bendan Dhuwur, Tinjomoyo, Banyumanik, kota Semarang, 

Jawa Tengah. Universitas Katolik Soegijapranata berdiri di bawah naungan 

Yayasan Sandjojo yang terafiliasi dengan Keuskupan Agung Semarang. 

Perguruan tinggi ini didirikan pada tahun 5 Agustus 1982. 

Universitas Katolik Soegijapranata memiliki motto “Talenta Pro 

Patria et Humanitate” (Talenta Terbaik dipersembahkan demi bangsa-

negara serta kemanusiaan). Universitas Katolik Soegijapranata memiliki 8 

Fakultas yang terdiri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Psikologi, 

Fakultas Hukum dan Komunikasi, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas 

Teknik, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Arsitektur dan Desain, serta 

Fakultas Ilmu Komputer, dengan 1 program studi diploma
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23 program studi sarjana, 9 program magister dan 1 program studi doktoral. 

Peneliti memilih mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata 

dengan rentang usia 18-24 tahun sebagai subjek dalam penelitian ini, baik 

laki-laki maupun perempuan dari seluruh fakultas. Alasan peneliti memilih 

mahasiswa sebagai subjek karena menurut Uecker 2015 (dalam Rahardjo,  

dkk., 2017) mahasiswa merupakan kelompok yang rentan dan aktif 

melakukan perilaku seksual pranikah. Hal tersebut disebabkan bahwa 

mahasiswa merupakan kelompok remaja yang mulai masuk dalam batas 

kedewasaan dimana dorongan biologis sudah memuncak namun masih 

mengalami penundaan perkawinan sehingga mahasiswa melakukan 

perilaku seksual pranikah (Lestari, Fibriana & Prameswari, 2014). 

Adapun beberapa pertimbangan mendasari pemilihan Universitas 

Katolik Soegijapranata sebagai tempat penelitian, yaitu:  

1. Hasil wawancara singkat dengan beberapa mahasiswa Universitas 

Katolik Soegijapranata yang menyatakan bahwa sudah melakukan 

perilaku seksual pranikah.  

2. Kriteria subjek yang dibutuhkan peneliti dapat ditemukan di Universitas 

Katolik Soegijapranata. 

3. Unika Soegijapranata merupakan salah satu universitas swasta terbaik 

di kota Semarang sehingga sesuai dengan tujuan awal peneliti ingin 

meneliti mahasiswa dari universitas swasta di Semarang. 

4. Lokasi penelitian mudah dijangkau sehingga memberi kemudahan 

untuk proses penelitian dengan menghemat tenaga, waktu dan biaya. 
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B. Persiapan Penelitian 

1. Perijinan Penelitian 

  Persiapan untuk mengambil data penelitian diawali dengan 

mengurus surat perijinan dalam melakukan penelitian. Peneliti 

meminta surat pengantar dari fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang dengan nomor surat 3023/B.7.3/FP/VII/2018 

tanggal 3 Juli 2018 yang menerangkan bahwa pada tanggal 3-10 Juli 

2018, peneliti akan melakukan penelitian. 

2. Penyusunan Alat Ukur 

 Alat ukur penelitian ini adalah skala perilaku seksual pranikah 

mahasiswa dan skala pola asuh permisif. 

a. Skala Perilaku Seksual Pranikah Mahasiswa 

Item yang terdapat pada skala penelitian ini dibuat 

berdasarkan bentuk-bentuk perilaku seksual yaitu: 

1. Bergandengan tangan 

2. Berpelukan 

3. Berciuman 

4. Meraba daerah erogen 

5. Petting 

6. Seks Oral 

7. Berhubungan badan 

Item dari skala ini hanya terdiri dari pernyataan favorable 

saja. Dalam skala ini terdapat empat pilihan jawaban yaitu tidak 
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pernah (TP), jarang (J), sering (S) dan sangat sering (SS).Untuk 

setiap pernyataan memiliki skor 0 untuk jawaban tidak pernah, skor 

1 untuk jawaban jarang, skor 2 untuk jawaban sering dan skor 3 

untuk jawaban sangat sering. 

 

Tabel 3 

  Sebaran Item Skala Perilaku Seksual Pranikah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Skala Pola Asuh Permisif 

 Item-item yang terdapat pada skala ini disusun berdasarkan 

aspek pola asuh permisif yaitu orang tua memberikan kebebasan 

sepenuhnya pada anak, orang tua tidak menuntut anak untuk 

memiliki tanggung jawab dan tidak ada aturan ketat dari orang tua, 

orang tua memiliki kontrol yang rendah terhadap anak dan minim 

hukuman, anak dominan dalam mengambil keputusan. 

No Bentuk Perilaku Seksual Nomor Item 

1 Berpegangan Tangan 1,10,15,26 

2 Berpelukan 2,11,16,21 

3 Berciuman 3,12,17,22 

4 Meraba daerah erogen 4,9,18,23 

5 Petting 5,8,13,19 

6 Seks Oral 6,20,24,27 

7 Berhubungan Intim 7,14,25,28 

Total 28 
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  Skala ini terdiri dari 2 jenis item yaitu item favorable dan 

item unfavorable. Dalam skala ini terdapat empat pilihan jawaban 

yaitu sangat tidak sesuai (STS), tidak sesuai (TS), sesuai (S), sangat 

sesuai (SS). Untuk setiap pernyataan memiliki nilai 1 untuk jawaban 

sangat tidak sesuai, nilai 2 untuk jawaban tidak sesuai, nilai 3 untuk 

jawaban sesuai dan nilai 4 untuk jawaban sangat sesuai. 

 

            Tabel 4 

           Sebaran Item Skala Pola Asuh Permisif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Try Out Alat Ukur 

Tempat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Universitas 

Katolik Soegijapranata yang terletak di Jalan Pawiyatan Luhur IV/ 1, 

Bendan Dhuwur, Tinjomoyo, Banyumanik, Kota Semarang. Berbekal surat 

Aspek 
Nomor Item 

Favorable Unfavorable 

Orang tua memberikan kebebasan 

sepenuhnya pada anak 
1,9,18 5,16,21 

Orang tua tidak menuntut anak 

untuk memiliki tanggung jawab  

dan tidak ada aturan ketat dari orang 

tua 

2,10,19 3,6,11 

Orang tua memiliki kontrol yang 

rendah terhadap anak dan tidak ada 

hukuman 

4,20,23 7,12,14 

Anak dominan dalam mengambil 

keputusan 
8,22,24 13,15,17 

Total 

12 12 

 

24 
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pengantar dari fakultas dengan nomor 3023/B.7.3/FP/VII/2018 tanggal 3 

Juli 2018, peneliti langsung turun ke lapangan untuk menyebarkan skala.  

Waktu pengambilan data dimulai tanggal 3-4 Juli 2018. Subjek 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata 

dengan rentang usia18-24 tahun dari semua fakultas. Teknik yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah incidental sampling. Metode penyebaran skala 

dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan skala langsung kepada 

mahasiswa sebelum atau setelah jam perkuliahan. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan try out 

terpisah yaitu antara try out dan penelitian dilaksanakan secara terpisah. Try 

out dilakukan untuk mengetahui item mana saja yang valid dan reliabel, 

item tersebut selanjutnya digunakan untuk penelitian. 

1. Uji Coba Alat Ukur 

 Try out dilaksanakan pada tanggal 3-4 Juli 2018, ditujukan pada 

mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata, pernah/masih 

berpacaran, tinggal bersama orang tua dan berumur 18-24 tahun. Try 

out dilakukan di sekitar fakultas-fakultas yang ada di Universitas 

Katolik Soegijapranata pada saat sebelum atau sesudah perkuliahan. 

 Sebelum skala dibagikan, peneliti melakukan pendekatan dengan 

tujuan untuk mengetahui apakah subjek sesuai dengan kriteria yang 

sudah ditentukan. Sesudah itu peneliti menjelaskan cara mengerjakan 

kedua skala tersebut kepada subjek. 
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Tabel 5 

Sebaran Subjek Setiap Fakultas 

 

 

 

 

 

 

 

 Skala try out berjumlah 72 skala namun hanya 60 skala yang 

memenuhi syarat untuk diskor dan dianalisis. Sementara itu 12 skala 

lainnya dianggap gugur karena tidak memenuhi syarat seperti tidak 

mengisi identitas dengan benar, ada item skala yang tidak diisi, dan 

skala tidak diberi tanda tangan sebagai bukti pengisian skala oleh 

subjek. Try out ini bertujuan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas 

skala sebagai alat ukur yang akan digunakan sebagai penelitian. 

2. Uji Validitas dan Reliabilitas 

  Perhitungan validitas alat ukur dilakukan dengan teknik korelasi 

Product Moment oleh Karl Pearson dan untuk uji reliabilitas dilakukan 

dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach dengan bantuan program 

Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) release 16.1. 

a. Hasil Try Out Alat Ukur Perilaku Seksual Pranikah 

 Hasil perhitungan skala perilaku seksual pranikah mahasiswa 

dari 28 item yang diujikan, memiliki koefisien korelasi diatas r tabel 

Fakultas Perempuan Laki-Laki 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 3 2 

Fakultas Teknologi Pertanian 2 6 

Fakultas Teknik 3 6 

Fakultas Hukum dan Komunikasi 3 1 

Fakuktas Psikologi 7 7 

Fakultas Arsitektur dan Desain 7 5 

Fakultas Ilmu Komputer 2 1 

Fakultas Bahasa dan Seni 2 1 

Jumlah 30 30 
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(0,2144), yaitu dengan rentang antara 0,395-0,853 dengan p<0,05 

sehingga dihasilkan bahwa 28 item skala perilaku seksual pranikah 

mahasiswa tidak ada yang gugur. Sedangkan untuk uji reliabilitas 

skala perilaku seksual pranikah mahasiswa menghasilkan 0,961 

yang berarti reliabel. 

b. Hasil Try Out Alat Ukur Pola Asuh Permisif 

  Hasil perhitungan skala pola asuh permisif dari 24 item yang 

diujikan, Pengujian dilaksanakan dua putaran dan memiliki 

koefisien korelasi diatas r tabel (0,2144) diperoleh 14 item valid 

dengan koefisien korelasi 0,250-0,514 dan 10 item gugur dengan 

p<0,05. Nilai koefisien Alpha Cronbach putaran pertama 0,700 lalu 

selanjutnya peneliti menghilangkan item gugur dan melakukan 

pengujian putaran kedua yang mendapatkan nilai koefisien 0,764 

yang berarti alat ukur tersebut valid dan reliabel sehingga layak 

dipakai dalam penelitian.  
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Tabel 6 

Sebaran Item Valid atau Gugur Alat Ukur Pola Asuh Permisif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Penyusunan alat ukur penelitian 

 Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas langkah 

selanjutnya item-item yang valid digunakan untuk mengambil data yang 

sesungguhnya. Item yang gugur tidak ikut dalam pengambilan data 

penelitian. 

 

 

 

 

Aspek 

Nomor Item   

Favorable Unfavorable Total 

Item 

Valid Valid Gugur Valid Gugur 

Orang tua memberikan 

kebebasan sepenuhnya 

pada anak 

9, 18 1 21 5,16 3 

Orang tua tidak menuntut 

anak untuk memiliki 

tanggung jawab dan tidak 

ada aturan ketat dari 

orang tua 

2,10 19 3,11 6 4 

Orang tua memiliki 

kontrol yang rendah 

terhadap anak dan tidak 

ada hukuman 

4,20,23 - 7 12,14 4 

Anak dominan dalam 

mengambil keputusan 
22,24 8 15 13,17 3 

 

Total 

 
14 
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Tabel  7 

Sebaran Item Alat Ukur Penelitian Pola Asuh Permisif 

Aspek 
Nomor Item 

Nomor di alat ukur try 

out 

Favorable Unfavorable Favorable Unfavorable 

Orang tua 

memberikan 

kebebasan 

sepenuhnya 

pada anak 

1,5,9 11 2,9,18 21 

Orang tua tidak 

menuntut anak 

untuk memiliki 

tanggung jawab 

dan tidak ada 

aturan ketat dari 

orang tua 

6 2,13 10 3,23 

Orang tua 

memiliki kontrol 

yang rendah 

terhadap anak 

dan tidak ada 

hukuman 

3,7,10 4 4,11,20 7 

Anak dominan 

dalam 

mengambil 

keputusan 

12,14 8 22,24 15 

Total 
9 5     

14     

 

4. Pengumpulan data penelitian 

 Pengumpulan data skala penelitian dilaksanakan pada 20-21 Juli 

2018, ditujukan pada mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata, 

pernah/masih berpacaran, tinggal bersama orang tua dan berumur 18-24 

tahun. Pengumpulan data skala penelitian ini dilakukan di sekitar 
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fakultas-fakultas yang ada di Universitas Katolik Soegijapranata pada 

saat sebelum atau sesudah perkuliahan. 

 Peneliti menyebarkan skala langsung kepada subjek di sekitar 

Universitas Katolik Soegijapranata seperti di taman, gazebo, kantin, 

tangga fakultas, dan parkiran. Sebelum skala dibagikan, peneliti 

melakukan pendekatan dengan tujuan untuk mengetahui apakah subjek 

sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Ketika subjek sudah 

sesuai dengan kriteria yang dimaksud oleh peneliti, peneliti menjelaskan 

cara mengerjakan kedua skala tersebut kepada subjek.  

 Subjek mengisi identitas dan skala sesuai dengan pilihan jawaban 

yang sudah disediakan, serta setelah selesai pengisian subjek diminta 

untuk memberikan tanda tangan/paraf pada tempat yang tersedia 

sebagai tanda bahwa subjek bersedia menjadi subjek penelitian. Ada 

beberapa subjek yang kurang mengerti maksud dari item skala yang ada 

sehingga peneliti harus menjelaskan kepada subjek mengenai maksud 

item skala tersebut. Selain itu, kondisi pengambilan data di tempat 

umum juga menyebabkan subjek terdistraksi oleh lingkungan sekitar. 

Skala penelitian berjumlah 60 skala dan semua memenuhi syarat untuk 

diskor dan dianalisis.  

 

 


