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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

 Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan 

observasi serta wawancara pada salah seorang siswa dan guru di SMA Kesatrian 2 

Semarang. Setelah menemukan permasalahan pada siswa siswi di SMA tersebut 

maka penelitian ini dilakukan disalah satu Sekolah Menengah Pertama (SMA) 

Swasta di Semarang yaitu SMA Kesatrian 2 Semarang.  

 SMA Kesatrian 2 merupakan sekolah bilingual berbasis teknologi 

informasi. SMA Kesatrian 2 Semarang sebagai lembaga pendidikan mempunyai 

tujuan yang tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional pada umumnya, 

khususnya jenjang pendidikan SMA. Untuk mengkongkritkan prioritas tersebut 

sekolah membuat visi dan misi. Visi SMA Kesatrian 2 Semarang adalah 

terwujudnya lulusan yang beriman dan takwa, berbudi pekerti luhur, berwawasan 

iptek, dan unggul dalam persaingan global. Untuk mewujudkan visi tersebut maka 

SMA Kesatrian 2 Semarang memiliki misi, yaitu: 

1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa agar menjadi manusia Indonesia 

seutuhnya.  

2. Meningkatkan kedisiplinan dan kejujuran siswa baik sebagai pribadi, anggota    

masyarakat maupun sebagai warga negara. 
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3.  Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuuan dan teknologi 

yang dapat menghadapi tantangan zaman. 

4. Meningkatkan siswa yang unggul dalam prestasi akademik dan non 

akademik, kepribadian serta keterampilan, dengan menyediakan wahana 

pembinaan seni, olahraga, dan keterampilan yang dapat menumbuhkan 

kemandirian siswa di masyarakat.  

SMA Kesatrian 2 beralamat di Jalan Gajah Raya No.58, Siwalan, 

Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50162. SMA Kesatrian 2 Semarang 

ini memiliki jumlah keseluruhan 22 kelas yang terdiri dari 2 jurusan yaitu IPA 

dan IPS. Di kelas X memiliki 6 kelas yaitu 3 kelas IPA dan 3 kelas IPS, dikelas 

XI juga memiliki 8 kelas yaitu 4 kelas IPA dan 4 kelas IPS, begitu juga pada 

kelas XII yang memiliki 8 kelas yaitu 4 kelas IPA dan 4 kelas IPS. SMA 

Kestrian 2 Semarang ini tidak hanya mengunggulkan prestasi akademiknya 

saja, tetapi juga non akademik melalui ekstrakurikuler yang disediakan 

sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler di SMA Kestarian 2 Semarang diantaranya 

adalah modern dance, paskibra, perisai diri, english conversation, desain grafis, 

paduan suara, band, bola voly, bola basket, futsal, sepak bola, bulu tangkis, 

teater, fotografi, pramuka, rebana, jurnalistik, dan PMR. Kegiatan 

ekstrakurikuler ini dilakukan setelah semua jam kelas telah berakhir. 

Alasan peneliti melakukan penelitian di SMA Kesatrian 2 Semarang 

yaitu berdasarkan pertimbangan berikut: 

1. Tidak ada larangan bagi siswa dan siswi di SMA Kesatrian 2 Semarang 

untuk membawa smartphone saat bersekolah.  
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2. Banyak pengguna aktif smartphone di SMA Kesatrian 2 berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara.  

3. Banyaknya siswa yang melakukan penyalahgunaan smartphone pada saat 

jam pelajaran seperti bermain game atau berselfie dan lain sebagainya 

berdasarkan hasil wawancara dan observasi.  

4. Adanya ijin dari pihak SMA Kesatrian 2 kepada peneliti untuk melakukan 

penelitian di sekolah tersebut.  

5. Ketersediaan siswa siswi untuk menjadi subjek penelitian.  

6. Lokasi yang mudah dijangkau serta efisien dalam waktu, biaya, dan tenaga 

untuk dilakukan penelitian.   

B. Persiapan Penelitian 

   Persiapan penelitian ini dilakukan mulai dengan persiapan penyusuna 

alat ukur, perizinan penelitian, pengujian validitas dan reliabilitas alat ukur 

yang masing-masing dibahas sebagai berikut: 

1. Penyusunan Alat Ukur  

  Penelitian ini menggunakan skala sebagai alat pengumpul data. 

Terdapat dua macam skala dalam penelitian ini yaitu skala nomophobia dan 

emotion focused coping. Penyusunan skala tersebut berdasarkan aspek-

aspek dari setiap variabel yang sudah dibahas dalam landasan teori.  

 a. Skala Nomophobia 

  Nomophobia diukur menggunakan skala dengan 4 dimensi yaitu 

not being able to communicate, losing connectedness, not being able to 
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accsess information, giving up convenience. Skala ini terdiri dari 16 item 

dengan 8 item favourable, dan 8 item unfavourable. Sebaran item pada 

skala nomophobia dapat dilihat pada tabel berikut: 

              Tabel 3.  

Sebaran Nomor Item Skala Nomophobia 

   Dimensi Nomophobia    Favourable     Unfavourable          Total 

   Not Being Able to                1,9                       5,13                    4 

    Communicate 

               Losing Connectedness        6,14                     2,10                    4 

              Not Being Able to                 3,11                     7,15                    4 

               Accsess Information  

              Giving Up Convenience       8,16                    4,12                     4 

              TOTAL    8       8       16 

  

b. Skala Emotion Focused Coping  

   Emotion focused coping diukur menggunakan skala dengan 6 

aspek yaitu seeking social support, distancing, escape avoidance, self 

control, accepting responbility, possitive reappraisal. Skala ini terdiri 

dari 20 item dengan 10 item favourable, dan 10 item unfavourable. 

Sebaran item pada skala emotion focused coping dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

 

 



54 
 

Tabel 4.  

Sebaran Nomor Item  Skala Emotion Focused Coping 

Aspek Emotion Focused        Favourable     Unfavourable     Total 

          Coping 

 

          Seeking Social Support    1,13                     7                  3 

          Distancing      8,14                     2                  3 

          Escape Avoidance     3,15                   9,20               4 

          Self-Control       10                     4,16               3 

          Accepting Responbility                 5                     11,17              3 

          Possitive Reappraisal    12,18                  6,19               4 

       TOTAL       10       10                20 

 

2. Permohonan Ijin Penelitian 

  Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengajukan permohonan izin 

kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Permohonan ijin ini 

melalui beberapa tahap sebagai berikut:  

a. Meminta surat permohonan ijin penelitian dari fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang ditanda tangani oleh 

Dekan Fakultas Psikologi dengan nomor 1765/B.7.3/FP/II/2018 pada 

tanggal 13 Februari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMA 

Kesatrian 2 Semarang. 

b. Mengajukan surat permohonan ijin tersebut kepada Kepala Sekolah 

SMA Kesatrian 2 Semarang pada tanggal 14 Maret 2018. Surat 

permohonan ijin peneliti dapat dilihat pada lampiran G-1.  
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c. Setelah mengajukan surat permohonan ijin kepada Kepala Sekolah 

SMA Kesatrian 2 Semarang, persetujuan dari pihak sekolah diberikan 

secara lisan kepada peneliti, dan langsung memberikan waktu untuk 

peneliti melakukan penelitian.   

  Setelah melakukan penelitian, peneliti meminta surat keterangan telah 

melakukan penelitian kepada pihak Tata Usaha di SMA Kesatrian 2 

Semarang, dan peneliti memperoleh surat keterangan penelitian tersebut 

dengan nomor 422/7889/III.18 pada tanggal 15 Maret 2018 yang 

menyatakan bahwa peneliti telah melakukan penelitian di SMA Kestrian 2 

Semarang. Surat ini dapat dilihat pada lampiran G-2.  

C. Uji Coba Alat Ukur  

  Uji coba alat ukur digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas 

dalam kancah  penelitian. Perhitungan validitas dan reliabilitas dengan 

menggunakan alat bantu komputer yaitu program Statistical Package for Social 

Science (SPSS) for Windows Release 16.0. Perhitungan validitas item pada 

skala nomophobia dan skala emotion focused coping menggunakan teknik 

korelasi product moment yang selanjutnya dikoreksi dengan korelasi part 

whole. Perhitungan reliabilitas menggunakan teknik Alpha Cronbach. Hasil 

analisis validitas dan reliabilitas alat ukur yang dibuat adalah sebagai berikut: 

 1. Uji Validitas  

Berdasarkan  uji validitas alat ukur diperoleh hasil bahwa skala 

nomophobia yang diberikan kepada 86 subjek, yang terdiri dari 16 item 
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pernyataan tersebut valid, dengan koefisien validitas item bergerak 

antara 0,232 – 0,543.  

Uji validitas pada skala emotion focused coping memperoleh hasil 

bahwa dari 20 item pernyataan terdapat 8 item yang gugur. Dengan 

demikian jumlah item yang valid ada 12 item dengan koefisien validitas 

item antara 0,193 – 0,370. 

Tabel 5. 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Emotion Focused Coping 

Aspek Emotion Focused        Favourable     Unfavourable     Total 

            Coping 

 

Seeking Social Support   (1),(13)                     7                   3 

Distancing      (8),(14)                    2                   3 

Escape Avoidance       3,15                   9,(20)               4 

Self-Control        10                     4,(16)                3 

         Accepting Responbility       5                     11,(17)               3 

         Possitive Reappraisal               12,18                   6,19                  4    

       TOTAL        10        10                    20 

   Keterangan: 

   Nomor dengan tanda ( ) adalah item yang gugur.  

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan program 

Statistical Packages for Social Science (SPSS) for Windows Release 

16.0. Uji reabilitas untuk skala nomophobia dengan 16 item dianalisa 

menggunakan teknik Alpha Cronbach berdasarkan item yang valid. 

Adapun reabilitas untuk skala nomophobia adalah 0,768 yang 
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menandakan bahwa skala nomophobia dinyatakan reliabel atau dapat 

mengungkap nomophobia pada subjek.  

Pada skala emotion focused coping dengan 12 item dianalisa 

dengan teknik Alpha Cronbach berdasarkan item yang valid. Adapun 

realibilitas untuk skala emotion focused coping adalah 0,622 yang 

menandakan bahwa skala ini dinyatakan reliabel atau dapat 

mengungkap emotion focused coping pada subjek. Hasil perhitungan uji 

coba dapat dilihat pada lampiran C. 

C. Pelaksanaan Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2018 di SMA 

Kesatrian 2 Semarang sekitar pukul 09.30 – 12.00 WIB. Teknik uji coba yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah tryout terpakai, dimana peneliti hanya 

melakukan satu kali pengambilan data yang kemudian akan diuji validitas dan 

reliabilitasnya. Selanjutnya data-data yang valid ditabulasi ulang dan 

digunakan untuk uji asumsi dan analisis data. Peneliti memilih untuk 

menggunakan metode tersebut karena dari pihak sekolah hanya memberikan 

satu kali waktu untuk melakukan penelitian di SMA Kesatrian 2 Semarang 

dikarenakan 2 hari setelah itu anak kelas XII akan menempuh ujian akhir 

sekolah (UAS) dan di minggu selanjutnya akan melaksanakan ujian nasional 

(UN). Setelah itu anak kelas X dan XI akan melanjutkan pelajaran karena 

seminggu setelah UN akan ada ujian tengah semester (UTS). Disamping itu 

pemilihan metode tryout terpakai ini dikarenakan untuk menghemat waktu, 

serta efisiensi tenaga dan biaya. 
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Penelitian ini dilakukan oleh peneliti sendiri dengan teknik cluster 

sampling, yaitu menyebar kuisioner ke 1 kelas X, 1 kelas XI, dan 1 kelas XII 

yang mencukupi karakteristik subjek yang telah peneliti tentukan. Pemilihan 

kelas pun telah dilakukan berdasarkan perundingan peneliti dengan guru BK 

terkait dengan masalah yang dialami oleh siswa siswi pada kelas tersebut 

terkait dengan nomophobia.  

Pengambilan data dilakukan di 3 kelas yaitu kelas X IPS 1, XI IPA 1, dan 

XII IPA 1. Pelaksaan penelitian di kelas X IPS 1 dilakukan pada pukul 09.40 

WIB  dengan 23 subjek yang terdiri dari 10 siswa putra dan 13 siswa putri. 

Kemudian penelitian pada kelas XI IPS 1 dilakukan pukul 11.00 dengan 29 

subjek yang terdiri dari 14 siswa putra dan 15 siswi putri,  dan di kelas XII 

IPA1 penelitian dilakukan pukul 11.40 dengan 34 subjek yang terdiri dari 22 

siswa  putra dan 12 siswa putri. 

Dengan demikian jumlah subjek penelitian ada 86 orang yang terdiri dari 

46 subjek berjenis kelamin laki-laki dan 40 subjek berjenis kelamin perempuan 

dengan rentang usia 15-18 tahun.   

 

 

 

 

 

 


