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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSAAN PENELITIAN 

 

A.  Orientasi Kancah Penelitian 

Peneliti melakukan pemilihan lokasi penelitian yaitu di 

salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) Semarang karena peneliti 

memahami dan mengenali lokasi tersebut. Lokasi penelitian didirikan 

pada tanggal 17 Januari 1948 oleh bapak Soeyono Korsoemowidagdo 

berserta kawan-kawan. Awal mula mendirikan sekolahan ini ketika 

beliau berjuang membebaskan diri dari tangkapan Belanda pada 

tanggal 1 Maret 1948 untuk hijrah ke Semarang. Hijrah beliau tersebut 

bertujuan mendirikan sekolah lesehan untuk menampung pemuda 

yang telah lama meninggalkan sekolah. Pertama kali seseorang yang 

menjabat menjadi Kepala sekolah adalah bapak Sutrisno Puspodikoro. 

Lokasi penelitian mendapatkan pengakuan dari kedaulatan 

RI tanggal 27 Desember 1949 berdasarkan keputusan menteri PPK 

yang tertanggal 12 Juni 1952 no 1952 no 19825/subs, sekolahan ini 

dinyatakan sebagai sekolah bersubsidi. Pada tanggal 1 Agustus 1953 

SMA tersebut diresmikan menjadi badan hokum dihadapan notaries 

R.M. Wiranto nomor 01 tahun 1953. Pada tahun 1985 dengan surat 

keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud yang tertanggal 17 Januari 

1985 no. 007/C/Kep/I.1985 lokasi penelitian menerima jenjang 

akreditasi “DISAMAKAN” kemudian namanya diubah menjadi salah 

satu nama SMA di Semarang. Pendidikan dimulai dengan membuka 
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sekolah biasa yang meningkat menjadi SMA Ekonomi dan Bahasa. 

Lokasi penelitian juga mendirikan tempat SMA di kota Yogyakarta, 

Semarang, Kutoarjo, Purworejo dan Surabaya. Bulan Januari tahun 

2007 lokasi penelitian memperoleh akreditasi B dari Badan Akreditasi 

Sekolah. 

Lokasi penelitian bersifat Nasional yang artinya melayani 

peserta didik dari berbagai golongan agama, dan siswa diberikan 

pendidikan agama sesuai yang dianut. Tujuan didirikan sekolah ini 

yaitu menumbuhkan kesadaran siswa tentang pentingnya kewajiban 

ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, menumbuhkan sikap 

santun dan dapat menghargai perbedaan, menumbuhkan budaya tertib, 

memberi bekal siswa untuk mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan Teknologi pada tingkat nasional maupun global, 

menumbuhkan pemahaman dan kesadaran tentang bahaya NAPZA, 

memberikan bekal kemampuan akademis untuk jenjang lebih tinggi 

dan memberi bekal siswa untuk hidup mandiri. Tujuan didirikan 

tersebut sesuai dengan visi dari sekolah yaitu bertaqwa, disiplin, 

cerdas dan mandiri.  

Pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian lokasi 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1.  Peneliti menemukan beberapa permasalahan kontrol diri remaja 

pada siswa-siswi di lokasi penelitian. 

2.  Belum ada penelitian tentang “Hubungan antara Pengasuhan Ayah 

dengan Kontrol Diri pada Remaja Tengah” di lokasi penelitian 

3.    Lokasi penelitian memberikan izin untuk melakukan penelitian 



31 
 

4.  Lokasi penelitian praktis dan ekonomis, yaitu mudah dijangkau dan 

sudah dikenal oleh peneliti sehingga memudahkan dalam 

melakukan penelitian, menghemat waktu dan biaya.  

B. Persiapan Pengumpulan Data 

Persiapan penelitian diawali dengan penyusunan alat ukur 

berupa skala yang diuji validasi dan reliabilitas alat ukur dengan uji 

coba, setelah mendapatkan hasil dari uji coba kemudian dilanjutkan 

dengan pengurusan administrasi perijinan penelitian.  

1.       Penyusunan Skala Penelitian 

Peneliti menggunakan dua macam skala yaitu SKD dan 

SPA yang disusun berdasarkan aspek-aspek dari masing-masing 

variabel penelitian pada bab landasan teori. Penyajian skala dalam 

bentuk tertutup, yaitu subyek penelitian diwajibkan memilih salah satu 

jawaban dari beberapa alternatif pilihan yang disediakan. Penjelasan 

mengenai masing-masing skala dapat di lihaat di lampiran A, yaitu 

sebagai berikut: 

a.       Skala Kontrol Diri 

Skala kontrol diri dalam penelitian ini dibuat berdasarkan 

aspek-aspek dari teori Tangney, dkk (2004), yaitu kontrol pikiran, 

kontrol emosi, kontrol impuls, pengaturan kinerja dan kebiasaan 

mengambil keputusan. Jumlah aitem yang diberikan adalah 30 

pernyataan SKD selengkapnya dapat diihat pada lampiran A-1 dan 

tabel 3.  
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Tabel 3.  

Sebaran Nomor Aitem Skala Kontrol Diri 

No Aspek Sebaran Nomor Aitem Jumlah Aitem 

1. kontrol pikiran 13, 15, 16, 17, 18, 20 6 

2. Kontrol emosi 4, 6, 8, 25, 27, 29 6 

3. Kontrol impuls 1, 2, 3, 5, 28, 30 6 

4. Pengaturan kinerja 7, 9, 11, 22, 24, 26 6 

5. Mengambil keputusan 10, 12, 14, 19, 21, 23 6 

 Total  30 

b.  Skala Pengasuhan Ayah 

Skala pengasuhan ayah pada penelitian ini dibuat 

berdasarkan aspek-aspek dari teori Lamb (2000), yaitu keterlibatan 

ayah, akses ayah dan tanggungjawab ayah. Jumlah aitem yang 

diberikan adalah 30 pernyataan. SPA selengkapnya dapat diihat pada 

lampiran A-2 dan tabel 4. 

Tabel 4.  

Sebaran Nomor Aitem Skala Pengasuhan Ayah 

No Aspek Sebaran Nomor Aitem Jumlah Aitem 

1. Keterlibatan Ayah 1,2,5,9,23,24,26,27,28,30 10 

2. Akses Ayah 3,7,11,13,15,17,19,21,25,29 10 

3. Tanggungjawab Ayah 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 10 

               Total  30 

 

2. Tahap Perijinan Penelitian 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti mengajukan 

permohnan ijin kepada pihak-pihak terkait. Tahap-tahap perijinan 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran I, sebagai beriikut : 

a.  Memohon surat pengantar dari Fakultas Psikologi Universitas 

Katolik Segijapranata yang disetujui oleh Ka. Progdi Sarjana 

Psikologi dengan nomor 2796/B.7.3/FP/V/2018 kepada Kepala 

Sekolah lokasi penelitian di Semarang. Bukti surat dapat dilihat 

pada lampiran I-1. 
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b. Mengajukan surat pengantar tersebut kepada Kepala Sekolah di 

Semarang. Peneliti mendapatkan ijin penelitian dari Kepala 

Sekolah lokasi penelitian dengan nomor 078/103.33/SMA 

II/LL/VI/2018 pada tanggal 05 Juni 2018. Bukti surat dapat 

dilihat pada lampiran I-2. 

 

C. Uji Coba Skala Penelitian 

Sebelum instrumen digunakan sebagai alat pengumpul 

data, instrumen harus diuji terlebih dahulu agar peneliti mendapatkan 

instrumen yang valid dan reliabel. Uji coba dilakukan sejumlah 30 

subyek yang memiliki kesamaan karakteristik dengan populasi 

penelitian yaitu remaja berusia 15-18 tahun, tinggal bersama ayah 

dan rata-rata pendidikannya adalah sekolah menengah atas. 

Jenis instrumen yang digunakan adalah skala dalam bentuk 

pernyataan dengan jumlah 30 butir pernyataan pada Kontrol Diri (Y) 

dan 30 butir pernyataan pada Pengasuhan Ayah (X). Masing-masing 

instrumen memiliki 4 alternatif jawaban yaitu sangat sesuai, sesuai, 

tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. Angket yang akan dibagikan 

pada saat uji coba instrumen, sebelumnya telah divalidasi oleh dosen 

pembimbing.. Uji coba instrumen penelitian dilakukan saat bulan 

Ramadhan yaitu pada tanggal 22-25 Mei 2018. Pada pengambilan 

data uji coba, subyek peneilitian didapatkan dari bantuan teman-

teman peneliti dengan mengenalkan subyek sesuai dengan 

karakteristik populasi..   
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Uji coba dilakukan di kota Semarang dengan pemilihan 

beberapa lokasi,  dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 5.  

Tanggal dan Lokasi Uji Coba Skala 

Tanggal Lokasi Jumlah Subyek 

22 Mei 2018 Klipang (blok P, Q dan Musholla Al-

Hikmah 

10 orang 

23 Mei 2018 Taman Menteri Supeno  15 orang 

24 Mei 2018 Depan SMAN 3 3 orang 

25 Mei 2018 GKJ Wisma Kasih Mangunharjo 2 orang 

Jumlah  30 orang 

 

Setelah pengumpulan data uji coba dari 30 subyek tersebut, 

peneliti melakukan skoring dan tabulasi skor untuk perhitungan 

validitas dan reliabilitas menggunakan program Statistical Packages 

for Social Sciences (SPSS) Release 20.0. Ketentuan validasi 

instrumen diukur berdasarkan kriteria validitas menurut  Azwar 

(2016) menyebutkan bahwa validasi yang memuaskan jika mencapai 

koefisien korelasi 0,3-0,5 artinya jumlahnya melebihi jumlah aitem 

yang direncanakan dan dapat dipilih aitem yang memiliki indeks 

deskriminasi tertinggi (Azwar, 2016). Hasil uji coba ini dijadikan 

peneliti sebagai skala penelitian yang sebenarnya.  

1. Skala Kontrol Diri 

Berdasarkan uji validitas alat ukur diperoleh hasil bahwa 

Skala Kontrol Diri yang terdiri dari 30 aitem, terdapat 19 aitem yang 

valid.  Hasil ini diperoleh dari 5 kali putaran perhitungan SPSS. 

Koefisien validitas aitem bergerak antara 0,321 sampai dengan 

0,615. Koefisien reliabilitas alpha skala kontrol diri sebesar 0,829. 

Sesuai dari teori Azwar hasil validitas dan reliabilitas SKD adalah 
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memuaskan (Azwar, 2016, hal: 143). Selengkapnya dapat diihat pada 

lampiran C1- C5 dan tabel 6. 

Tabel 6.  

Sebaran Aitem Valid dan Gugur Skala Kontrol Diri 

No Aspek Sebaran Nomor Aitem Jumlah 

Aitem 

Jumlah 

Valid Aitem 

1. kontrol pikiran 13 (8), 15, 16, 17, 18 (10), 20 (12) 6 3 
2. Kontrol emosi 4, 6, 8, 25 (16), 27, 29 (19) 6 2 

3. Kontrol impuls 1, 2 (1), 3 (2), 5 (3), 28 (18), 30 6 4 

4. Pengaturan kinerja 7, 9 (4), 11 (6), 22, 24 (15), 26 (17) 6 4 
5. Mengambil keputusan 10 (5), 12 (7), 14 (9), 19 (11), 21 (13), 23 

(14) 

6 6 

 Total  30 19 

 Keterangan:  
1. Nomor dengan cetak tebal adalah aitem yang valid. 

2. Nomor di dalam kurung adalah nomor aitem yang baru. 

2.  Skala Pengasuhan Ayah 

Berikutnya hasil uji validitas alat ukur Skala Pengasuhan 

Ayah yang terdiri dari 30 aitem, terdapat 15 aitem yang valid. Hasil 

ini diperoeh dari 4 kali putaran perhitungan SPSS. Koefisien validitas 

aitem bergerak dari 0,360 sampai dengan 0,717. Koefisien 

reliabilitas alpha Skala Pengasuhan Ayah sebesar 0,873. Sesuai dari 

teori Azwar hasil validitas dan reliabilitas SPA adalah memuaskan 

(Azwar, 2016, hal: 143). Selengkapnya dapat diihat pada lampiran 

D1- D4 dan tabel 7. 

Tabel 7.  

Sebaran Aitem Valid dan Gugur Skala Pengasuhan Ayah 

No Aspek Sebaran Nomor Aitem Jumlah 

Aitem 

Jumlah Valid 

Aitem 

1. Keterlibatan Ayah 1, 2, 5, 9 (3), 23 (9), 24 (10), 26 (12), 27 

(13), 28 (14), 30 (15) 

10 7 

2. Akses Ayah 3 (1), 7 (2), 11, 13 (5), 15, 

17 (7), 19 (8), 21, 25 (11), 29 

10 6 

3. Tanggungjawab Ayah 4, 6,  10 (4), 12, 14 (6), 
16, 18, 20, 22 

10 2 

Total  30 15 

Keterangan:  

1. Nomor dengan cetak tebal adalah aitem yang valid 

2. Nomor di dalam kurung adalah nomor aitem yang baru. 
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Rincian skoring dan tabulasi skor uji coba penelitian SKD 

dapat dilihat pada lampiran B-1, dan data uji coba peneiltian SPA 

dapat dilihat pada lampiran B-2.   

 

D. Pengambilan Data Penelitian 

Tahap selanjutnya yaitu peneliti melakukan pengambilan 

data untuk penelitian di salah satu sekolah menengah atas di kota 

Semarang tanggal 05 Juni 2018, pukul 07.15-11.00. Sebelumnya 

peneliti sudah meminta izin kepada pihak sekolah sejak bulan 

November 2017 serta melakukan wawancara untuk data awal. Saat 

penelitian ada perubahan teknik, yang semula peneliti menggunakan 

sampel kluster berubah menjadi incidental kluster karena kebetulan 

kelas yang tersedia dari 17 kelas hanya 6 kelas, sehingga peneliti  

ditawarkkan oleh salah satu guru yaitu Bapak Susilo Adi, S. Pd. M 

untuk menggunakan kelas tersebut. Kelas yang digunakan penelitian 

adalah X IPA 3 dan IPS 1 dan kelas XI yaitu IPA 1, IPS 1, IPS 2, 

IPS 3. Total subyek keseluruhan yang dijadikan penelitian sebanyak 

85 remaja. Subyek tersebut mewakili karakteristik populasi yaitu 

remaja usia 15-18 tahun, tinggal bersama ayah dan berada di kota 

Semarang.  

Keadaan pada saat melakukan penelitian, peneliti dibantu 

oleh 1 rekan untuk mengambil data karena waktu yang singkat dan 

hanya melakukan penelitian satu hari, sehingga tidak memungkinkan 

peneliti melakukan pengambilan data sendiri. Alasan peneliti 

mengambil data hanya satu hari karena subyek pada hari itu adalah 
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hari terakhir sekolah dan keesokan harinya sudah libur panjang 

setelah ujian kenaikan kelas dan libur lebaran.  

Sebelum penelitian dimulai, peneliti melakukan  

perkenalan diri dan maksut dari tujuan melakukan penelitian, 

kemudian peneliti mengumumkan kriteria yang sesuai dengan 

karakteristik penelitian, selanjutnya peneliti membagikan dua skala 

yaitu skala kontrol diri dan skala pengasuhan ayah, terakhir yaitu 

peneliti mengiformasikan prosedur cara pegisian skala kepada 

subyek. Dalam penelitian ini, peneliti membuat rincian pengambilan 

data pada tanggal 05 Juni 2018, sebagai berikut: 

Tabel 8.  

Pelaksanaan Pengambilan Data  

Kelas Jam Jumlah Siswa 

dalam Kelas 

Jumlah yang 

Mengisi Skala 

Penelitian 

Penanggungjawab 

XI IPS 3 07.15-

08.00 

32 siswa 18 siswa P dan RP 

XI IPA 1 08.00-

08.45 

26 siswa 17 siswa  P dan RP 

X IPA 3 09.00-

09.45 

30 siswa 11 siswa P 

XI IPS 1 09.00-

09.45 

26 siswa 9 siswa RP 

XI IPS 2 09.45-

10.30 

34 siswa 21 siswa P 

X IPS 1 09.45-

10.30 

35 siswa 9 siswa RP 

Total  183 siswa 85 siswa  

. Keterangan : 

1. P adalah Peneliti 

2. RP adalah Rekan Penelit 


