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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

4.01. Orientasi Kancah Penelitian 

Menetapkan tempat maupun kancah penelitian merupakan hal yang harus 

dilakukan terlebih dahulu sebelum mengadakan penelitian. Penyebaran skala 

dilakukan pada mahasiswa Universitas X yang merupakan Universitas swasta 

yang berada di kecamatan Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Universitas X 

memiliki 8 fakultas yaitu Fakultas Arsitektur dan desain, Fakultas Teknik, Fakultas 

Hukum dan Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Psikologi, 

Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Bahasa dan  

Seni. Fakultas dari Universitas X ini tersebar di 6 gedung. 

Mahasiswa yang ada di Universitas ini berjenis kelamin laki-laki dan 

perempuan, jadi Universitas X ini tidak berjenis kelamin homogen. Universitas X 

ini juga tergolong Universitas yang sudah memiliki nama di Semarang dan 

tergolong Universitas menengah keatas yang ada di Semarang. Dosen yang 

mengajar di Universitas ini juga dosen yang berkualitas dan professional dalam 

bidangnya masing-masing. Fasilitas perkuliahan dan mata kuliah yang ada di 

Universitas ini sudah sesuai standard. 

4.02. Persiapan Pengumpulan Data  

Dalam pelaksanaan penelitian ini, hendaknya dipersiapkan secara matang 

untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, 

dalam sebuah penelitian ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Hal-hal yang 

harus dipersiapkan yaitu : 
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4.02.01. Penyusunan Alat Ukur 

Dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan ada dua macam yaitu skala 

perilaku seksual pranikah remaja dan skala religiusitas. Ada beberapa tahap 

dalam penyusunan skala tersebut yaitu : 

a. Menentukan metode penelitian 

b. Membuat definisi operasional perilaku seksual pranikah remaja dan 

religiusitas. 

c. Menentukan indicator perilaku seksual pranikah remaja dan religiusitas 

d. Menentukan jumlah item dan bobot dalam skala yang akan digunakan 

e. Menyusun blue print 

f. Penulisan item 

g. Mengatur variasi sebaran item dalam skala 

4.02.02. Permohonan Ijin 

Dalam penelitian ini diperlukan perijinan terhadap pihak yang terkait untuk 

pengambilan data. Untuk melakukan penelitian, peneliti mengajukan surat izin 

penelitian dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

sebagai surat pengantar permohonan penelitian kepada Universitas X dengan 

nomor surat 0396/B.7.3/FP/X/2018. 

4.03. Pelaksanaan Penelitian 

Dalam pengambilan data Peneliti menggunakan metode try out terpakai 

dan dilakukan selama 3 hari pada tanggal 23 Oktober sampai 25 Oktober 2018. 

Subjek yang didapat dalam penelitian ini sebanyak 51 orang yang terdiri dari 20 

mahasiswa dan 31 mahasiswi Universitas X. Dalam metode try out terpakai, 

pengumpulan data hanya dilakukan satu kali pengambilan data yang sekaligus 

digunakan untuk menguji validitas, reliabilitas, uji asumsi dan analisis data. Peneliti 

menggunakan metode ini agar efisien dalam segi waktu, tenaga dan biaya. 
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Penyebaran skala dilakukan langsung kepada mahasiswa yang berada di sekitar 

gedung universitas X dan yang sesuai dengan karakteristik yang lain. 

4.04. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

4.04.01. Skala Perilaku Seksual Pranikah 

Skala perilaku seksual pranikah yang terdiri dari 25 item. Dengan batas 

koefisien korelasi 0,2329 seluruh item dinyatakan valid, dengan rentang koefisien 

korelasi 0,538 sampai 0,878 (ada dilampiran C-2, pada kolom y5 dan y24). Dari 

hasil uji reliabilitas skala perilaku seksual pranikah remaja diperoleh hasil koefisien 

reliabilitas sebesar 0,965 yang berarti skala tersebut dapat dipercaya dan 

diandalkan dalam mengungkap perilaku seksual pranikah remaja. 

Tabel 4.01. 

Sebaran Item Skala Perilaku Seksual Pranikah 

Aspek  Item Jumlah 

French kiss 1,6,11,16,21 5 

Necking 2,7,12,17,22 5 

Petting 3,8,13,18,23 5 

Seks oral 4,9,14,19,24 5 

Hubungan seksual 5,10,15,20,25 5 

TOTAL 25 25 

 

4.04.02. Skala Religiositas 

Hasil dari uji validitas skala religiositas yang terdiri dari 30 item, terdapat 3 

item yang gugur dan 27 item yang valid dengan batas koefisien korelasi 0,2329. 

Koefisien korelasi item skala religiusitas bernilai -0,145 sampai 0,710 (ada 

dilampiran C-1, pada kolom x6 dan x3). Dari hasil reliabilitas skala religiositas 
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diperoleh hasil koefisien reliabilitas sebesar 0,889 yang berarti bahwa skala 

religiositas ini reliable dan dapat diandalkan untuk mengukur tentang religiositas. 

Tabel 4.02. 

Sebaran Item Skala Religiositas 

Aspek Jumlah Item Valid 

Favourable Unfavourable 

Religious belief 1, 11, 21 6*, 16, 26 5 

Religious practice 2, 12, 22 7, 17, 27 6 

Religious feeling 3, 13, 23 8, 18, 28 6 

Religious knowledge 4, 14, 24 9, 19, 29 6 

Religious effect 5*, 15, 25 10*, 20, 30 4 

TOTAL 15 15 27 

Keterangan : 

Tanda (*) : Item Gugur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


