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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Cut 

Nya Dien Semarang yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 99, 

Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah. SMA Sint 

Louis Semarang berdiri pada tahun 2001, dengan surat keputusan 

1316/I03.08/MN/2001. SMK Cut Nya Dien Semarang merupakan     

sekolah swasta berbasis agama yaitu Islam yang diselenggarakan oleh 

Yayasan Pendidikan Islam Al Mukarromah dengan status akreditasi A.  

SMK Cut Nya Dien Semarang merupakan kelompok sekolah inti 

dengan bangunan milik sendiri yang berdiri di atas tanah dengan luas 3.884 

m2. Sekolah ini memiliki 19 ruang kelas, 1 laboratorium, 1 perpustakaan 

dan 3 sanitasi siswa. Jumlah seluruh siswa SMK Cut Nya Dien Semarang 

adalah 588 siswa yang dibagi ke dalam 18 rombongan belajar dengan 

tenaga pengajar sebanyak 28 guru dan 4 karyawan staf tata usaha.  

SMK Cut Nya Dien Semarang termasuk sekolah dengan kategori amat 

baik (Akreditasi A) dengan sarana prasarana yang cukup memadai. SMK 

Cut Nya Dien Semarang menyelenggarakan program pendidikan yang 

bersifat akademis dan keahlian (vokasional), juga menyelenggarakan 

aktivitas pengembangan diri siswa yang berupa pendidikan ekstra kurikuler 

sesuai bakat dan kemampuan siswa, seperti Pramuka, OSIS, Paskibraka, 

Marching Band, Olah Raga, Musik, Keagamaan. Program pendidikan 
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keahlian/vokasional yang diselenggarakan di SMK Cut Nya Dien meliputi 

Akuntansi (Akreditasi A), Pemasaran (Akreditasi A), Administrasi 

Perkantoran (Akreditasi B) dan Busana Butik (Akreditasi B. Adapun 

program pendidikan ekstra kurikuler diselenggarakan untuk meningkatkan 

karakter siswa serta menghindarkan siswa dari perilaku negatif. 

SMK Cut Nya Dien Semarang terletak di tempat yang strategis, karena 

dapat dijangkau secara mudah oleh masyarakat sekitar khususnya yang 

bertempat tinggal di Kecamatan Genuk dan sekitarnya, dimana transportasi 

dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. Latar belakang sosial 

siswa SMK Cut Nya Dien cukup beragam, namun secara garis besar 

termasuk kelompok menengah ke bawah. Berdasarkan monografi 

Kecamatan Genuk diketahui sebagian besar penduduk berprofesi sebagai 

buruh pabrik. Tingkat pendidikan masyarakat juga cukup rendah dimana 

sebagian besar penduduknya masih mengenyam pendidikan tingkat dasar 

dan menengah (SMP dan SMA).  

Penentuan kancah penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan 

sebagai berikut: 

a. Jumlah dan ciri-ciri subjek yang diteliti memenuhi syarat guna 

tercapainya tujuan penelitian. Jumlah siswa putra sebanyak 100 orang 

dan siswa putri sebanyak 480 orang. 

b. Di lokasi penelitian belum pernah dilakukan penelitian dengan tema 

“Perilaku seksual pranikah pada remaja ditinjau dari harga diri”. 

c. Pihak sekolah bersedia dijadikan tempat penelitian 

d. Hasil survei pendahuluan menunjukkan bahwa adanya kecenderungan 

perilaku seksual pranikah yang dilakukan oleh remaja (siswa) di SMK 
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Cut Nya Dien Semarang tergolong kategori berat dan sudah menjadi hal 

yang biasa dan lumrah dilakukan. Hasil survei terhadap 6 siswa putra  

dan 5 siswa putri, diketahui siswa yang sudah melakukan 

kissingsebanyak 3 orang  siswa putra dan 2 orang siswa putri, necking 2 

siswaputra dan 1 orang siswa putri, petting 0 siswa dan intercourse 1 

siswaputra. Dari siswa putra sebanyak 100 orang dan siswa putri 

sebanyak 480 orang setiap tahun ada siswa putra maupun siswa putri 

yang dikeluarkan karena hamil. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diadakanlah 

penelitian di SMK Cut Nya Dien Semarang. Subjek dalam penelitian ini 

adalah siswa putra SMK Cut Nya Dien Semarang berjumlah 97 siswa.  

 

B. Uji Coba Alat Ukur 

Uji coba alat ukur atau try out dalam penelitian ini menggunakan try 

out terpakai. Teknik ini diberikan satu kali, dengan kata lain data hasil try 

out sekaligus digunakan sebagai data penelitian. Item dalam skala yang 

dinyatakan gugur setelah pelaksanaan try out tidak digunakan dalam 

penelitian, sehingga hanya item yang dinyatakan valid yang dimasukkan 

dalam penghitungan analisis. Subjek yang digunakan dalam try out ini 

sebanyak 30% dari jumlah keseluruhan sampel yaitu sebanyak 30 orang.  

Skala Perilaku Seksual Pranikahterdiri atas 12 item dan setelah 

dilakukan try out diperoleh tidak ada item gugur dengan angka koefisien 

korelasi di bawah 0,3, sehingga semua item digunakan dalam penelitian. 

Hasil perhitungan validitas Skala Perilaku Seksual Pranikah secara detail 

dapat dilihat pada lampiran. Sebaran item valid dapat dilihat pada tabel 3. 
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Tabel 3 

Sebaran Item Valid dan Gugur  

Skala Perilaku Seksual Pranikah 

Dimensi Sebaran Item Jumlah 

1. Frekuensi 1a, 1b, 1c, 1d 4 

2. Lamanya berlangsung 2a, 2b, 2c, 1d 4 

3. Intensitas 3a, 3b, 3c, 1d 4 

Jumlah Item  12 

Keterangan: tanda (*) = nomer item dinyatakan gugur 

Koefisien reliabilitas alpha skala Perilaku Seksual Pranikahadalah 

sebesar 0,949, sehingga dapat dikatakan reliabel dan dapat digunakan 

dalam penelitian ini. Hasil perhitungan reliabilitas Skala Perilaku Seksual 

Pranikah secara detail dapat dilihat pada lampiran.  

Skala Harga Diriterdiri atas 18 item dan setelah dilakukan try out 

diperoleh dua item gugur dengan angka koefisien relasi di bawah 0,3, 

sehingga hanya 16 itemyang digunakan dalam penelitian. Hasil perhitungan 

validitas Skala Harga Diri secara detail dapat dilihat pada lampiran. 

Sebaran item valid dapat dilihat pada tabel 4. 

 

Tabel 4 

Sebaran Item Valid dan Gugur  

Blue Print Skala Harga Diri 

Aspek  
Sebaran Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

1. Perasaanditerima 1,7,13 4,10,16 6 
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2. Perasaanmampu 2,8*,14 5,11,17 5 

3. Perasaan berharga 3,9*,15 6,12,18 5 

Jumlah Item 7 9 16 

Keterangan: tanda (*) = nomer item dinyatakan gugur 

Koefisien reliabilitas alpha skala Harga Diriadalah sebesar 0,884, 

sehingga dapat dikatakan reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian ini. 

Hasil perhitungan reliabilitas Skala Harga Diri secara detail dapat dilihat 

pada lampiran.  

 

C. Pelaksanaan Penelitian  

Tempat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SMK Cut Nya Dien 

Semarang yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 99 Genuksari 

Kecamatan Genuk Kota Semarang. Berbekal surat pengantar dari fakultas 

dengan nomor 2812/B.7.3/FP/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018, peneliti 

langsung turun ke lapangan untuk menyebarkan skala. Pihak SMK Cut Nya 

Dien Semarang juga merespon melalui surat bernomor 

423.6/SMK.CND/2869.10/2018, melalui surat tersebut pihak sekolah 

menyetujui pelaksaan penelitian di SMK Cut Nya Dien Semarang.  

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2018-28 Agustus 2018. 

Populasi penelitian adalah siswa kelas XI dan XII SMK Cut Nya Dien  

Semarang. Teknik pengambilan sampel menggunakan cluster random 

sampling yaitu pengambilan subjek dilakukan dengan cara mengacak 

subjek berdasarkan kelompok kelas, bukan secara individu. Peneliti 

membuat undian karena kelas yang akan digunakan sebagai penelitian ada 

banyakkelas dengan cara berikut:  
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1. Masing-masing kelas XI hingga XII disusun pada daftar undian dan 

diberi penomoran. 

2. Nomor undian ditulis pada secarik kertas yang kemudian digulung. 

3. Peneliti mengacak gulungan kertas tersebut dan mengambil secara acak 

dua gulungan kertas. 

Penyebaran skala dilaksanakan3 kelas yaitu ada 2 gulungan kertas 

untuk kelas XII dan 1 gulungan kertas untuk kelas XI, gulungan kertas yang 

keluar yaitu XI OTKP 2, XII AK 1, XII Pemasaran dengan didampingi guru 

BK untuk memberikan pengantar. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa 

putra dan putri SMK Cut Nya Dien Semarang dan berusia 17-19 tahun 

(remaja tengah).Jumlah siswa dimasing-masing kelas berbeda yaitu kelas 

XI OTKP 2 (40 siswa), XII AK 1 (27 siswa), XII Pemasaran (30 siswa) 

total ada 97 siswa.   

Metode penyebaran skala dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti 

sendiri dengan cara menyebarkan skala secara langsung dengan mengambil 

jam setelah pulang sekolah. Sebelum penelitian dimulai, peneliti 

memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada calon responden. Selanjutnya 

peneliti memberikan penjelasan tentang cara pengerjaan skala serta 

memberi contoh untuk memudahkan pengisian. Kemudian responden 

diminta untuk mengisi jawaban pada lembar yang telah tersedia dengan 

diberi waktu maksimal 15 menit. Selama jalannya penelitian, peneliti 

memberi kesempatan kepada subjek penelitian untuk menanyakan hal-hal 

yang kurang dipahami sehingga penelitian dapat berlangsung baik.  

Perhitungan validitas alat ukur dilakukan dengan menggunakan teknik 

korelasi Product Moment oleh Karl Pearson dan untuk uji reliabilitas 
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dilakukan dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach dengan bantuan 

program Statistical Packages for Social Science (SPSS) release 16.1.  

Hasil analisis validitas dan reliabilitas alat ukur yang didapat setelah 

melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:  

1.  Validitas dan Reliabilitas Skala Perilaku Seksual Pranikah 

Skala Perilaku Seksual Pranikah terdiri atas 12 item dan setelah 

dilakukan penelitian diperoleh seluruh item tersebut memiliki koefisien 

korelasi di atas 0,3, yaitu dengan rentang antara 0,480-0,901, sehingga 

tidak ada item yang dinyatakan gugur. Hasil perhitungan validitas skala 

Perilaku Seksual Pranikah secara detail dapat dilihat pada lampiran.  

Koefisien reliabilitas alpha skala Perilaku Seksual Pranikah adalah 

sebesar 0,949 sehingga dapat dikatakan reliabel. Hasil perhitungan 

reliabilitas Skala Perilaku Seksual Pranikah secara detail dapat dilihat 

pada lampiran.  

2.  Validitas dan Reliabilitas Skala Harga Diri  

Skala Harga Diri terdiri atas 18 item dan setelah dilakukan 

penelitian diperoleh 16 item memiliki koefisien korelasi di atas 0,3, 

yaitu dengan rentang antara 0,333-0,758, sehingga ada 2 item yang 

dinyatakan gugur. Hasil perhitungan validitas skala Harga Diri secara 

detail dapat dilihat pada lampiran.  

Koefisien reliabilitas alpha skala Harga Diri adalah sebesar 0,884, 

sehingga dapat dikatakan reliabel. Hasil perhitungan reliabilitas skala 

Harga Diri secara detail dapat dilihat pada lampiran
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