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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum mengadakan penelitian, terlebih dahulu peneliti menentuan 

kancah atau tempat diadakannya penelitian. Kancah atau tempat dalam 

penelitian ini adalah Perguruan Tinggi X yang terletak disalah satu provinsi 

yang ada di Indonesia yaitu Provinsi Jawa Tengah. Perguruan Tinggi X ini 

memiliki delapan fakultas dengan 18 jurusan untuk program diploma dan 

sarjana. Perguruan Tinggi X yang berada di Jawa Tengah ini juga memiliki 

tujuh program pascasarjana. Mahasiswa Perguruan Tinggi X berasal dari 

berbagai daerah yang ada di Indonesia diantaranya Jawa Tengah, Daerah 

Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, 

Nusa Tenggara Barat, Papua, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan 

berbagai daerah lainnya yang ada di Indonesia.  

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti memutuskan untuk 

melakukan penelitian di Perguruan Tinggi X yang terletak di Provinsi Jawa 

Tengah. Populasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa dan mahasiswi Perguruan Tinggi X yang menyalahgunakan 

ganja.  

B. Persiapan Penelitian 

1. Penyusunan Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan skala sebagai alat untuk 

mengumpulkan data. Skala yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala perilaku penyalahgunaan ganja dan skala 
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konformitas teman sebaya. Penyusunan skala tersebut 

berdasarkan aspek-aspek dari setiap variabel yang telah dibahas 

dalam landasan teori.  

a. Skala Perilaku Penyalahgunaan Ganja 

Perilaku penyalahgunaan ganja diukur dengan 

menggunakan skala yang mencakup tiga aspek perilaku 

penyalahgunaan ganja yang meliputi frekuensi, lama 

berlangsungnya, dan intensitas. Skala ini terdiri dari 24 

item pertanyaan yang mencakup 12 item favourable dan 

12 item unfavourable. Terdapat empat jawaban dalam 

skala Perilaku Pernyalahgunaan Ganja yang meliputi 

Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan 

Sangat Tidak Sesuai (STS).  

Sebaran item skala Perilaku Penyalahgunaan Ganja 

dapat dilihat pada tabel berikut ;  

Tabel 3 

Sebaran Item skala Perilaku Penyalahgunaan Ganja 

Aspek Perilaku 

Penyalahgunaan 

Ganja 

Jumlah Item Jumlah 

Item Favourable Unfavourable 

Frekuensi 1,4,7,10 13,16,19,22 8 

Lama 

Berlangsungnya 

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

Intensitas 3,6,9,12 15,18,21,24 8 

Jumlah Item 12 12 24 

 

 

 



33 
 

 
 

b. Skala Konformitas Teman Sebaya 

Konformitas Teman Sebaya diukur dengan 

menggunakan skala yang mencakup dua aspek 

konformitas teman sebaya yang meliputi aspek normatif 

dan aspek informatif. Skala ini terdiri dari 20 item 

pertanyaan yang mencakup 10 item favourable dan 10 

item unfavourable. Terdapat empat jawaban dalam skala 

Konformitas Teman Sebaya yang meliputi Sangat Sesuai 

(SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak 

Sesuai (STS).  

Sebaran item skala Konformitas Teman Sebaya dapat 

dilihat pada tabel berikut ;  

Tabel 4 

Sebaran Item skala Konformitas Teman Sebaya 

Aspek 

Konformitas 

Teman Sebaya 

Jumlah Item Jumlah 

Item 
Favourable Unfavourable 

Normatif 1, 3, 5, 7, 9 2, 4, 6, 8, 10 10 

Informatif 11, 13, 15, 17, 19 12, 14, 16, 18, 20 10 

Jumlah 10 10 20 
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2. Permohonan Izin Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengajukan 

permohonan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Fakultas 

Psikologi bahwa sedang melakukan penelitian di lingkungan 

Perguruan Tinggi X. Surat keterangan dikeluarkan oleh Fakultas 

Psikologi yang bertanda tangan Ka.Progdi Sarjana Psikologi 

dengan nomor surat 2996/B.7.3/FP/VI/2018 tertanggal 29 Juni 

2018. Permohonan ijin penelitian ini, peneliti juga menggunakan 

informed consent yang diserahkan pada subjek penelitian.  

C. Pelaksanaan Penelitian 

Persiapan dalam pengumpulan data diawali dengan mengurus surat 

keterangan yang dikeluarkan oleh Fakultas Psikologi yang menerangkan 

bahwa peneliti sedang melangsungkan pengambilan data di Perguruan 

Tinggi X. Peneliti selanjutnya membuat informed consent sebagai 

persetujuan dari masing-masing subjek. Tehnik pengambilan sampel yang 

digunakan oleh peneliti adalah tehnik snowball sampling. 

Tehnik snowball sampling adalah tehnik pengambilan sampel 

dengan cara berantai. Tehnik ini dipilih peneliti dikarenakan peneliti hanya 

mengetahui beberapa mahasiswa saja yang menggunakan ganja lalu peneliti 

memperoleh subjek lainnya dari subjek yang dikenal oleh peneliti. Subjek 

yang dipilih peneliti adalah mahasiswa mahasiswi yang menjadi 

penyalahguna ganja. Peneliti mengetahui beberapa subjek yang memakai 

ganja karena peneliti tergabung dalam salah satu organisasi konseling di 

salah satu perguruan tinggi swasta serta peneliti merupakan mahasiswa 

pelopor anti narkoba. 
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Pelaksanaan penelitian ini dilakukan peneliti dengan cara 

menghubungi setiap subjek penelitian lalu membuat janji untuk bertemu. 

Setelah membuat janji dengan subjek, peneliti bertanya kepada subjek 

untuk mengetahui mereka memakai ganja sesuai anjuran dokter yang 

digunakan untuk kesehatan atau untuk penelitian atau murni menggunakan 

ganja karena keinginan diri sendiri. Pengambilan data berlangsung dari 

tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan 6 Juli 2018. Peneliti melakukan 

pengambilan data di kantin dan gedung untuk perkuliahan di Perguruan 

Tinggi X serta rumah kost tempat mahasiswa tinggal.  

Skala yang berhasil disebarkan oleh peneliti ke mahasiswa yang 

merupakan penyalahguna ganja berjumlah 50 skala. Setelah melakukan 

pengambilan data, peneliti melakukan skoring pada setiap skala. Penelitian 

ini menggunakan metode Try Out terpakai, dimana peneliti hanya 

melakukan satu kali pengambilan data dikarenakan terbatasnya subjek. Data 

ini juga akan digunakan untuk uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi, dan 

uji hipotesis. Uji statistik ini menggunakan bantuan program Statistical 

Packages For Social Science (SPSS) 16.0 For Windows. 

D. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Data yang sudah didapat diuji validitas dan reliabilitas, perhitungan 

validitas dan reliabilitas ini menggunakan program bantuan Statistical 

Packages For Social Science (SPSS) 16.0 For Windows. Perhitungan 

validitas alat ukur ini menggunakan tehnik korelasi product moment dan 

hasilnya akan dikoreksi dengan tehnik korelasi part whole. Uji reliabilitas 

alat ukurnya menggunakan tehnik Alpha Cronbach.  
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1. Skala Perilaku Penyalahgunaan Ganja 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas skala perilaku 

penyalahgunaan ganja diperoleh hasil bahwa dari 24 item pertanyaan 

terdapat 14 item yang valid dan 10 item yang gugur. Hasil tersebut 

didapatkan setelah melalui 2 putaran perhitungan validitas. Taraf 

signifikansi adalah 5% dengan koefisien yang berkisar antara 0,424 

– 0,813. Hasil selengkapnya untuk perhitungan validitas dari skala 

perilaku penyalahgunaan ganja dapat dilihat pada lampiran C-1, 

sedangkan untuk sebaran item yang valid dan yang gugur dapat 

dilihat ditabel 5. 

Koefisien reliabilitas alpha cronbach’s  skala perilaku 

penyalahgunaan ganja adalah sebesar 0,922. Alat ukur yang 

digunakan tergolong reliabel sehingga dapat digunakan untuk 

penelitian ini. Hasil perhitungan reliabilitas skala perilaku 

penyalahgunaan ganja selengkapnya terdapat pada lampiran C-1. 

 Tabel 5 

Sebaran Item Valid dan Gugur  

Skala Perilaku Penyalahgunaan Ganja 

Aspek Perilaku 

Penyalahgunaan 

Ganja 

Jumlah Item Jumlah 

Item 

Valid 

Favourable Unfavourable 

Frekuensi 1, 4, 7, 10 13, 16, 19*, 22* 6 

Lama 

Berlangsungnya 

14, 17, 20, 23 2*, 5*, 8*, 11* 4 

Intensitas 3, 6, 9, 12 15*,18*,21*, 

24* 

4 

Jumlah Item Valid 12 2 14 

Keterangan : Nomor item dengan tanda (*) adalah item yang gugur 
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2. Skala Konformitas Teman Sebaya 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas terhadap skala 

konformitas teman sebaya diperoleh hasil bahwa dari 20 item 

pertanyaan terdapat 14 item yang valid dan 6 item yang gugur. Hasil 

tersebut didapatkan setelah melalui 3 putaran perhitungan validitas. 

Taraf signifikansi adalah 5% dengan koefisien yang berkisar antara 

0,301 – 0,698. Hasil selengkapnya untuk perhitungan validitas dari 

skala konformitas teman sebaya dapat dilihat pada lampiran C-2, 

sedangkan untuk sebaran item yang valid dan yang gugur dapat 

dilihat ditabel 6. 

Koefisien reliabilitas alpha cronbach’s  skala konformitas 

teman sebaya adalah sebesar 0,873. Alat ukur yang digunakan 

tergolong reliabel sehingga dapat digunakan untuk penelitian ini. 

Hasil perhitungan reliabilitas skala konformitas teman sebaya 

selengkapnya terdapat pada lampiran C-2. 

Tabel 6 

Sebaran Item Valid dan Gugur 

 Skala Konformitas Teman Sebaya 

Aspek 

Konformitas 

Teman Sebaya 

Jumlah Item Jumlah 

Item 

Valid 
Favourable Unfavourable 

Normatif 1, 3, 5*, 7*, 9 2*, 4, 6, 8*, 10 6 

Informatif 
11, 13, 15*, 17, 

19* 
12, 14, 16, 18, 20 

8 

Jumlah Item 

Valid 

6 8 14 

Keterangan : Nomor item dengan tanda (*) adalah item yang gugur 

 


