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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian  

Sebelum melakukan penelitian, langkah awal yang harus di kerjakan 

adalah menentukan tempat atau kancah penelitian. Tempat yang 

digunakan peneliti untuk pengambilan data di salah satu perguruan tinggi 

swasta yang ada di kota Semarang. Populasi yang dibutuhkan adalah 

mahasiswa dan mahasiswi.  

Salah satu perguruan tinggi swasta di kota Semarang merupakan 

perguruan tinggi swasta pertama di Jawa Tengah. Perguruan tinggi swasta 

tersebut memiliki delapan fakultas dengan satu program diploma, 16 

program studi sarjana dan sembilan program magister. Enam belas 

progam studi sarjana yaitu Manajemen, Akuntansi, Teknik Pangan, 

Nutrisi dan Teknologi Kuliner, Psikologi, Hukum, Ilmu Komunikasi, 

Arsitektur, Desain Komunikasi Visual, Teknik Sipil, Teknik Elektro, 

Sastra Inggris, Englishpreneurship, Teknik Informatika, Sistem 

Informasi, Game Teknologi.  Beberapa fasilitas yang dimiliki oleh 

perguruan tinggi swasta antara lain perpustakaan, lapangan olahraga 

(basket, tenis, futsal), tempat ibadah, wifi, dan lahan parkir. Selain itu 

perguruan tinggi swasta tersebut memiliki beberapa kegiatan non 

akademik atau unit kegiatan mahasiswa, diantaranya Wanacaraka, 

Basket, Bulutangkis, Capoeira, KSR, Kopma, SDS, SEL, Mirror, Tenis, 

Bridge, Futsal, Sepakbola, Karate, Seni Kembang Tanu, Menwa, Paraga, 

IMA, dan Racara. 
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Salah satu perguruan tinggi swasta tersebut tidak hanya memiliki 

mahasiswa asli kota Semarang saja,  melainkan beberapa kota besar yang 

ada di pulau Jawa maupun di luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, 

Sulawesi, dan lain-lain. Perbedaan SARA (suku,agama dan ras) tidak 

menghambat mahasiswa untuk berteman baik itu dari angkatan paling 

muda hingga angkatan paling tua. Bahkan banyak mahasiswa yang 

berpacaran dengan teman kelasnya, adik kelasnya, kakak kelasnya, satu 

fakultas bahkan antar fakultas. Hal ini disebabkan karena perguruan 

tinggi sendiri memberikan kesempatan pada mahasiswanya untuk 

mengenal mahasiswa antar fakultas lain. Misalnya dengan kegiatan 

PTMB (Pembekalan Terpadu Mahasiswa Baru), ATGW (Arising The 

Grateful Winner), Kuliah Kerja Nyata atau Kuliah Kerja Usaha, Senat 

Mahasiswa Universitas, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, dan 

masih banyak lagi. 

 

B. Persiapan Penelitian 

Dalam mempersiapkan penelitian, ada beberapa hal yang perlu 

dilakukan oleh peneliti antara lain, persiapan alat ukur penelitian, 

permohonan ijin penelitian dan pelaksanaan uji coba alat ukur. Langkah–

langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Penyusunan Alat Ukur  

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian berupa skala yaitu 

skala perilaku seksual  dan skala kontrol diri. Penyusunan alat ukur 

dimulai dengan menentukan bentuk-bentuk atau aspek-aspek yang 

akan digunakan dalam skala sesuai dengan teori dan konsep yang telah 
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dipaparkan. Skala yang disajikan berbentuk tertutup, dimana subjek 

diminta untuk memilih satu jawaban dari beberapa alternatif jawaban 

yang telah disediakan. Berikut ini penyusuan kedua skala: 

a.  Skala Perilaku Seksual Mahasiswa 

Skala perilaku seksual mahasiswa dibuat berdasarkan bentuk-

bentuk perilaku seksual mahasiswa yaitu berpegangan tangan, 

berpelukan, kissing, petting, oral seks, dan hubungan 

seksual/intercourse. Pada penelitian ini, skala perilaku seksual  

mahasiswa memiliki 18 item pernyataan yang bersifat favourable. 

Terdapat empat pilihan jawaban yaitu tidak pernah (TP), jarang (J), 

sering (S), sangat sering (SS). Selebaran item skala perilaku 

seksual pranikah dapat dilihat pada tabel 4.  

Tabel 4 

Sebaran Item Skala Perilaku Seksual Mahasiswa 

Bentuk Perilaku Seksual Mahasiswa Jumlah Item 

Berpegangan tangan 1,7,13 

Berpelukan 2,8,14 

Kissing 3,9,15 

Petting 4,10,16 

Oral seks 5,11,17 

Hubungan seksual/intercourse 6,12,18 

Total Item    18 

 

b. Skala Kontrol Diri 

Skala kontrol diri dibuat berdasarkan aspek–aspek kontrol diri 

yaitu kemampuan kognitif, kemampuan mengambil keputusan, 

kemampuan mengontrol perilaku, kemampuan 

mempertimbangkan pilihan, dan kemampuan retrospektif. Pada  
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penelitian ini, skala kontrol diri memiliki 30 item pernyataan yang 

terdiri dari 15 item favourable dan 15 item unfavourable. Terdapat 

empat pilihan jawaban yaitu sangat tidak sesuai (STS), tidak sesuai 

(TS), sesuai (S), sangat sesuai (SS). Selebaran item skala kontrol 

diri dapat dilihat pada tabel 5. 

 

Tabel 5 

Sebaran Item Skala Kontrol Diri 

Aspek Kontrol Diri Favourable Unfavourable Jumlah 

Item 

Kemampuan kognitif 1,11,21 6,16,26 6 

Kemampuan 

mengambil keputusan 

2,12,22 7,17,27 6 

Kemampuan 

mengontrol perilaku 

3,13,23 8,18,28 6 

Kemampuan 

mempertimbangkan 

pilihan  

4,14,24 9,19,29 6 

Kemampuan 

retrospektif 

5,15,25 10,20,30 6 

Total item 15 15 30 

 

2. Perijinan Penelitian 

Sebelum melanjutkan tahap selanjutnya yaitu pengambilan 

data, peneliti harus mengajukan surat perijinan terlebih dahulu kepada 

instansi atau pihak-pihak yang terkait secara tertulis. Peneliti meminta 

surat pengantar kepada Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang untuk mengajukan permohonan ijin 

penelitian di salah satu perguruan tinggi yang ada di Semarang. Surat 
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perijinan penelitian tersebut telah disetujui oleh Kepala Program Studi 

Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata dengan nomor 

3027/B.7.3/FP/VII/2018.  

 

C. Pelaksanaan Penelitian dan Uji Coba Alat Ukur  

  Pada pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan metode try 

out atau uji coba dimana pengambilan data pertama dilakukan untuk 

mencari validitas dan realibilitas dari skala yang diukur. Selanjutnya 

peneliti akan melakukan pengambilan data kedua untuk menguji asumsi 

dan analisis data dengan menggunakan bantuan program yaitu Statistical 

Package for Social Sciences 16.0 for Windows.  

  Teknik yang digunakan dalam pengambilan data menggunakan 

metode incidental sampling yaitu subjek didapat dari orang-orang yang 

kebetulan bertemu dengan peneliti di salah satu perguruan tinggi swasta 

yang ada di Semarang. Penelitian ini mulai dilakukan pada tanggal 3 dan 

4 Juli 2018. Skala diberikan kepada mahasiswa yang berjenis kelamin 

laki-laki dan perempuan. Lokasi yang peneliti pilih untuk bertemu subyek 

antara lain tempat makan, gedung fakultas, dan tempat parkiran. Saat 

pengambilan data berlangsung, ada beberapa peristiwa yang peneliti 

alami diantaranya terdapat subyek yang sedang berpacaran, beberapa 

subyek yang sedang berkumpul bersama temannya sehingga saat 

pengisian skala menjadi kurang kondusif. Ada juga subyek yang sedang 

makan dan subyek yang mengerjakan tugas bersama teman-temannya.  

Skala yang disebar oleh peneliti adalah 90 eksemplar dimana 84 skala 

yang dipakai dan 6 skala tidak lengkap. 84 responden tersebar dari 
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beberapa fakultas. Berikut adalah tabel data jumlah responden setiap 

fakultas: 

Tabel 6 

Jumlah Responden Uji Coba setiap Fakultas 

Fakultas Jumlah Responden 

Fakultas Arsitektur dan Desain 17 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 12 

Fakultas Hukum dan Ilmu Komunikasi  9 

Fakultas Bahasa dan Sastra  1 

Fakultas Teknologi Pangan 8 

Fakultas Psikologi 32 

Fakultas Teknik 5 

Total 84 

 

D. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur  

Data yang sudah didapat diuji coba alat ukurnya dengan uji validitas 

dan reliabilitas dengan tujuan untuk mengetahui bahwa alat ukur yang 

digunakan sudah valid dan reliabel. Program yang digunakan untuk 

menghitung validitas dan realibilitas yaitu Statistical Package for Social 

Sciences 16.0 for Windows. Penghitungan validitas item menggunakan 

teknik korelasi Product Moment yang selanjutnya hasil akan dikoreksi 

dengan menggunakan teknik korelasi Part Whole. Untuk uji realibilitas 

alat ukur menggunakan teknik Alpha Cronbach 
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1. Skala Perilaku Seksual Mahasiswa 

Jumlah item pada skala perilaku seksual mahasiswa adalah 18 

item. Pengujian dilakukan sekali putaran tanpa item gugur. Koefisien 

validitas item bergerak antara 0,417 sampai dengan 0,778. Koefisien 

reliabilitas Alpha Cronbach yang didapat adalah 0,933. Berikut 

adalah sebaran item valid skala perilaku seksual mahasiswa pada 

tabel 7. 

Tabel 7 

Sebaran Item Valid Perilaku Seksual Mahasiswa 

 

 

 

 

 

2. Skala Kontrol Diri 

Jumlah item pada skala kontrol diri adalah 30 item. Pengujian 

dilakukan dua putaran dengan lima item gugur pada putaran pertama 

dan 25 lainnya valid. Koefisien validitas item bergerak antara 0,200 

sampai dengan 0,561. Koefisien reliabilitas Alpha Cronbach yang 

didapat 0,827. Berikut adalah sebaran item valid atau gugur skala 

kontrol diri pada tabel 8. 

 

 

Bentuk Perilaku Seksual  Jumlah Item 

Berpegangan tangan 1,7,13 

Berpelukan 2,8,14 

Kissing 3,9,15 

Petting 4,10,16 

Oral seks 5,11,17 

Hubungan seksual/intercourse 6,12,18 

Total Item    18 
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Tabel 8 

Sebaran Item Valid atau Gugur Kontrol Diri 

Aspek Kontrol Diri Favourable Unfavourable Jumlah 

Item 

Kemampuan kognitif 1,11,21 6,16,26* 6 

Kemampuan mengambil 

keputusan 

2,12,22 7,17,27 6 

Kemampuan mengontrol 

perilaku 

3,13*,23 8,18,28 6 

Kemampuan 

mempertimbangkan 

pilihan  

4,14*,24 9,19,29 6 

Kemampuan retrospektif 5*,15,25* 10,20,30 6 

Total item 15 15 30 

 Dengan (*) item gugur  

E. Penyusunan Kembali Alat Ukur  

Setelah uji coba alat ukur dilakukan dan telah diketahui item mana 

saja yang valid dan gugur, maka item yang gugur disisihkan dan item 

yang valid disusun ulang. Item yang valid akan dijadikan skala penelitian 

yang baru. Untuk skala perilaku seksual mahasiswa tetap menggunakan 

item yang sama dikarenakan jumlah semua item valid, namun untuk skala 

kontrol diri terdapat beberapa perubahan. Berikut adalah sebaran item 

yang baru skala kontrol diri: 
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Tabel 9 

Sebaran Item Baru Skala Kontrol Diri 

Aspek Kontrol Diri Favourable Unfavourable Jumlah 

Item 

Kemampuan kognitif 1,11,20 6,15 5 

Kemampuan mengambil 

keputusan 

2,12,21 7,16,25 6 

Kemampuan mengontrol 

perilaku 

3,13 8,17,24 5 

Kemampuan 

mempertimbangkan 

pilihan  

4,14 9,18,23 5 

Kemampuan retrospektif 5 10,19,22 4 

Total item 11 14 25 

  

F. Pelaksanaan Penelitian  

Penelitian kedua dilaksanakan pada tanggal Jumat 20 Juli 2018, Senin 

23 Juli 2018 dan Selasa 24 Juli 2018. Teknik yang digunakan dalam 

pengambilan data masih sama  yaitu incidental sampling. Kriteria subyek 

yang peneliti butuhkan adalah mahasiswa dan mahasiswi di salah satu 

perguruan tinggi swasta yang ada di kota Semarang.  

Dari hasil pengambilan data, peneliti memperoleh 90 responden yang 

tersebar di beberapa fakultas. Semua skala tersebut semuanya dapat 

terpakai dan datanya lengkap baik itu dari biodata hingga pengisian skala. 

Tempat subyek yang peneliti temukan diantaranya tempat makan, ruang 

UKM, gedung fakultas, ruang kelas, tempat parkir, dan gazebo. Berikut 

adalah data jumlah responden per fakultas:  
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Tabel 10 

Data Jumlah Responden setiap Fakultas 

Fakultas Jumlah Responden 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 12 

Fakultas Teknologi Pangan 3 

Fakultas Hukum dan Ilmu Komunikasi  12 

Fakultas Psikologi 34 

Fakultas Arsitektur dan Desain  11 

Fakultas Bahasa dan Sastra 2 

Fakultas Teknik 16 

Total 90 


