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BAB 4 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

4.01. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum dilakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti menentukan 

kancah atau tempat penelitian. Tempat penelitian tersebar di kota Semarang dan 

beberapa kota di Indonesia. 

 

4.02. Persiapan Penelitian 

4.02.01. Izin Penelitan 

Sebelum dilaksanakan penelitian, peneliti harus mendapatkan izin 

terlebih dahulu dari subjek untuk bersedia menjadi subjek penelitian. Dalam 

penelitian ini izin penelitian dilakukan secara langsung dengan subjek dengan 

menggunakan informed consent yang menyatakan bahwa subjek bersedia untuk 

berpartisipasi dalam penelitian ini. 

4.02.02. Penyusunan Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan skala kecemburuan dan skala harga diri. 

1. Skala Kecemburuan 

Item-item yang terdapat pada skala ini disusun berdasarkan aspek-

aspek cemburu yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal meliputi 

emosi, pikiran, dan fisik. Aspek eksternal seperti menangis, membicarakan 

masalah secara terbuka, berteriak, membuat keputusan untuk mengabaikan 

masalah, membalas, melakukan humor, meninggalkan, dan melakukan 

kekerasan. 
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Penilaian skala bersifat favorable dan unfavorable. Setiap 

pernyataan terdapat empat alternatif jawaban yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai 

(S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Untuk item favorable, 

setiap pernyataan Sangat Sesuai (SS) mendapat skor empat, Sesuai (S) 

memperoleh skor tiga, Tidak Sesuai (TS) memperoleh skor dua, Sangat Tidak 

Sesuai (STS) memperoleh dan skor satu. Untuk item unfavorable, setiap 

pernyataan SS (Sangat Sesuai) memperoleh skor satu, S (Sesuai) memperoleh 

skor dua, TS (Tidak Sesuai) memperoleh skor tiga, dan STS (Sangat Tidak 

Sesuai) memperoleh skor empat. Berikut sebaran item Kecemburuan pada tabel 

4.01. 

Tabel 4.01. Sebaran item Skala Kecemburuan pada Wanita  yang Berpacaran 

 

Aspek 
Jumlah Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Emosi 1,9,17 5,13,21 6 

Pikiran 6,14,22 2,10,18 6 

Fisik 3,11,19 7,15,23 6 

Eksternal 8,16,24 4,12,20 6 

Jumlah  12 12 24 

 

2. Skala Harga Diri 

Item-item yang disusun pada skala ini berdasarkan komponen-

komponen harga diri milik Buss yaitu kemampuan, kekuatan, penampilan, 

penghargaan sosial, sumber perwakilan, dan moralitas. 

Penilaian skala ini bersifat favourable dan unfavorable. Setiap 

pernyataan terdapat empat alternatif jawaban yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai 

(S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Nilai untuk setiap 

jawaban berjenjang mulai dari nilai satu sampai dengan empat. Setiap 

pernyataan  Sangat Sesuai (SS) memperoleh skor empat, S (Sesuai) 
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memperoleh skor tiga, Tidak Sesuai (TS) memperoleh skor dua, dan Sangat 

Tidak Sesuai (STS) mendapat skor satu. Untuk item unfavorable, pernyataan SS 

(Sangat Sesuai) memperoleh skor satu, S (Sesuai) memperoleh skor dua, TS 

(Tidak Sesuai) memperoleh skor tiga, dan STS (Sangat Tidak Sesuai) 

memperoleh skor empat. Berikut tabel sebaran item skala harga diri pada tabel 

4.02. 

Tabel 4.02. Sebaran item Skala Harga Diri 

 

Aspek 
Jumlah Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Kemampuan 1,13 7,19 4 

Kekuatan 8,20 2,14 4 

Penampilan 3,15 9,21 4 

Penghargaan Sosial 10,22 4,16 4 

Sumber Perwakilan 5,17 11,23 4 

Moralitas 12,24 6,18 4 

Jumlah  12 12 24 

 

4.03. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan metode try out terpakai dimana dalam pengambilan data hanya 

sekali dilakukan. Pengambilan data dilakukan selama bulan Agustus 2018. Skala 

disebarkan dengan dua cara yaitu secara online dan juga offline baik secara 

langsung maupun melalui perantara. Dalam proses penyebaran skala, peneliti 

melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada subjek yang dilakukan secara lisan 

mengenai status subjek berpacaran atau tidak. 

Penyebaran skala yang dilakukan secara online dengan menggunakan 

salah satu media sosial. Peneliti mengirim foto skala kepada subjek untuk diisi 

dengan menggunakan aplikasi edit foto kemudian dikirimkan kembali kepada 

peneliti. Peneliti memastikan kembali bahwa subjek sudah mengisi seluruh item 
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skala, setelah itu peneliti menyontoh jawaban subjek untuk ditulis kembali dalam 

skala (hardcopy). Untuk penyebaran skala secara offline peneliti bertemu 

langsung dengan subjek tanpa perantara dan peneliti secara langsung 

mengawasi proses pengisian skala.  

Pengambilan sampel subjek menggunakan metode incidental sampling 

dan snowball. Peneliti bertemu subjek yang sesuai dengan kriteria yang sudah 

ditetapkan lalu dari subjek yang sudah berpartisipasi, peneliti meminta informasi 

mengenai teman subjek yang sekiranya sesuai dengan kriteria yang sudah 

ditetapkan untuk dapat berpartisipasi dalam penelitian. Jumlah responden yang 

didapatkan adalah 54 responden. Jumlah keseluruhan responden tersebar 

dibeberapa kota di Indonesia. Jumlah responden yang berasal dari Semarang 

berjumlah 47 orang, Bandung berjumlah 1 orang, Jakarta berjumlah 1 orang, 

Blora berjumlah 1 orang, dan Surabaya 4 orang. 

Data penelitian yang sudah terkumpul kemudian akan diuji secara statistik 

oleh peneliti. Uji statistik yang dilakukan adalah uji validitas reliabilitas, uji asumsi, 

dan uji hipotesis dengan menggunakan bantuan program Statistical Package for 

Social Science 16.0 for Windows. 

 

4.04. Uji Validitas dan  Reliabilitas 

4.04.01 Skala Kecemburuan pada Wanita yang Berpacaran 

Skala kecemburuan pada wanita yang berpacaran memiliki total item 

sebanyak 24 item. Pengujian dilakukan dalam dua putaran dengan item gugur 

sebanyak 2 item pada putaran pertama dan sisanya sebanyak 22 item valid. Item 

valid diperoleh dari hasil skor hitung > skor tabel r yaitu 0,2262 (nilai df: 52) . 

Adapun rentang nilai valid 0,274 – 0,662.  Didapatkan nilai koefisien Alpha 



37 
 

 
 

Cronbach 0,865 dan dari hasil yang didapatkan membuktikan bahwa alat ukur 

yang diuji sudah valid dan reliabel sehingga layak dipakai dalam penelitian. 

Tabel 4.03 Sebaran Item Skala Kecemburuan pada Wanita yang Berpacaran 

 

Aspek 
Jumlah Item Jumlah 

Valid 
Gugur 

Favorable Unfavorable 

Emosi 1,9,17 5,13,21 6 - 

Pikiran 6,14*,22 2*,10,18 6 2 

Fisik 3,11,19 7,15,23 6 - 

Eksternal 8,16,24 4,12,20 6 - 

Jumlah 12 12 23 2 

Tanda * : Item Gugur 
Tanpa Tanda : Item Valid 

 
4.04.02 Skala Harga Diri 

Skala harga diri memiliki total item sebanyak 24 item. Pengujian 

dilakukan tiga putaran dengan item gugur sebanyak 3 item pada putaran 

pertama dan 1 item gugur pada putaran kedua sisanya sebanyak 20 item valid. 

Item valid diperoleh dari hasil skor hitung > skor tabel r yaitu 0,2262 (nilai df: 52)  

Adapun rentang nilai validitas dari 0,279 – 0,657. Nilai koefisien Alpha Cronbach 

0,862 yang berarti alat ukur yang diuji sudah valid dan reliabel sehingga layak 

dipakai dalam penelitian. 

Tabel 4.04 Sebaran Item Skala Harga Diri 
 

Aspek 
Jumlah Item Jumlah 

Valid 
Gugur 

Favorable Unfavorable 

Kemampuan 1,13 7,19 4 - 

Kekuatan 8,20 2,14 4 - 

Penampilan 3,15 9,21 4 - 

Penghargaan Sosial 10,22 4,16 4 - 

Sumber Perwakilan 5*,17 11,23* 2 2 

Moralitas 12,24* 6,18* 2 2 

Jumlah 12 12 20 4 

Tanda *  : Item Gugur 
Tanpa Tanda * : Item Valid


