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BAB 4 

LAPORAN PENELITIAN  

 

4.01. Orientasi Kancah Penelitian 

Peneliti melakukan observasi dan sedikit wawancara dengan beberapa 

guru untuk mendapatkan beberapa informasi sebelum dilakukannya sebuah 

penelitian. Setelah mendapatkan perijinan dan berkonsultasi mengenai masalah 

yang ada, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di Sekolah 

Menengah Atas (SMA) Kesatrian 1 Semarang mengenai hubungan antara 

kepribadian narsisisitik dengan body dissatisfaction pada remaja putri. 

SMA Kesatrian 1 merupakan salah satu SMA swasta bilingual berbasis 

teknologi informasi yang ada di Semarang. SMA Kesatrian 1 menjunjung tinggi 

prestasi akademik yaitu pendidikan dan non akademik yaitu ekstrakulikuler. 

Keduanya berjalan dengan selaras dan saling mengimbangi satu sama lain. 

Bukan hanya mementingkan prestasi namun juga adanya pembelajaran 

mengenai pengembangan diri dengan adanya beberapa aturan di sekolah yang 

harus ditaati supaya membangun akhlak yang baik bagi siswa-siswi yang 

bersekolah disana. SMA Kesatrian 1 juga memiliki visi dan misi untuk 

mengkongkritkan prioritas sebagai sekolah yang mampu memberikan kualitas 

terbaik. Visi SMA Kesatrian 1 adalah utama dalam iman dan prestasi, 

berlandaskan kedispilan dan kekeluargaan. Dalam mewujudkan visi tersebut 

maka SMA Kesatrian 1 memiliki misi, yaitu : 
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1. Menyiapkan generasi muda beriman, berakhlaqul karimah, berwawasan luas, 

dan berdisiplin tinggi siap menyongsong masa depan. 

2. Membantu siswa mengenali potensi diri sehingga dapat dikembangkan secara 

optimal. 

3. Mengembangkan sistem pembelajaran yang efektif dan antisipatif terhadap 

perkembangan IPTEK. 

4. Menumbuhkan semangat kekeluargaan dan kebersamaan di sekolah dan 

masyarakat.  

SMA Kesatrian 1 berlokasi di Jl. Pamularsih 116, Gisikdrono, Semarang 

Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50149. SMA Kesatrian 1 ini memiliki jumlah 

keseluruhan 27 kelas dengan 3 jurusan yaitu IPA, IPS dan Bahasa. Jurusan 

yang ada di sekolah ini diawali dari kelas X IPA dengan 4 kelas, X IPS dengan 4 

kelas dan X Bahasa dengan 1 kelas. Kedua adalah kelas XI IPA yang memiliki 4 

kelas, XI IPS memiliki 4 kelas dan XI Bahasa memiliki 1 kelas. Terakhir yaitu 

kelas XII IPA yang memiliki 4 kelas, XII IPS memiliki 4 kelas dan XII Bahasa 

memiliki 1 kelas. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa SMA Kesatrian 1 

tidak hanya mengutamakan dunia akademik berupa pendidikan namun juga non 

akademik yaitu ekstrakulikuler. Kegiatan ekstrakulikuler yang ada di SMA 

Kesatrian 1 yaitu paskibra, pramuka, paduan suara, band, marchingband, 

robotik, KIR, PKS, rohis, Japanese Club, English Club, futsal, basket, voly, 

badminton dan desain grafis. 

Alasan peneliti memilih SMA Kesatrian 1 Semarang untuk dijadikan 

subjek penelitian berdasarkan pertimbangan, yaitu : 
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1. Banyaknya remaja putri yang mengalami perubahan bentuk tubuh di masa 

SMA.   

2. Kuatnya dunia sosial media dalam mempengaruhi pandangan remaja untuk 

berpenampilan sama dengan sosok kegemarannya.  

3. Ketersediaan remaja putri sebagai subjek penelitian.  

4. Adanya ijin dari pihak SMA Kesatrian 1 untuk peneliti melakukan penelitian. 

5. Belum pernah diadakan penelitian berjudul serupa di SMA Kesatrian 1 

Semarang.  

6. Lokasi yang strategis memudahkan peneliti menjangkau tempat ini dengan 

waktu yang efisien serta hemat biaya dan juga tenaga.  

4.02. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian ini diawali dengan adanya penyusunan alat ukur, 

perijinan penelitian, pengujian validitas dan reliabilitas alat ukur yang masing-

masing dibahas sebagai berikut : 

4.02.01. Penyusunan Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan skala sebagai alat ukurnya, terdapat dua 

macam skala yaitu body dissatisfaction dan kepribadian narsisistik. Penyusunan 

skala tersebut berdasarkan dari aspek dan juga ciri dari variabel yang sudah 

dibahas dalam landasan teori.   

a. Skala Body Dissatisfaction 

Body dissatisfaction diukur menggunakan skala dengan 5 aspek yaitu 

penilaian negatif terhadap bentuk tubuh, perasaan malu terhadap bentuk 

tubuh ketika berada di lingkungan sosial, menghindari aktivitas sosial dan 
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kontak fisik dengan orang lain, body checking dan kamufase tubuh. Skala ini 

terdiri dari 30 item yaitu 15 item favourable dan 15 item unfavourable. 

Sebaran item pada skala body dissatisfaction dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 4.01. Sebaran Nomor Item Skala Body Dissatisfaction 

Aspek Body Dissatisfaction Fav Unfav Total 
Penilaian negatif terhadap bentuk 
tubuh 
 

1,11,21 6,16,26 6 

Perasaan malu terhadap bentuk 
tubuh ketika berada di lingkungan 
sosial 
 

7,17,27 2,12,22 6 

Menghindari aktivitas sosial dan 
kontak fisik dengan orang lain 
 

3,13,23 8,18,28 6 

Body checking 
 

9,19,29 4,14,24 6 

Kamuflase tubuh 5,15,25 10,20,30 6 

TOTAL 15 15 30 

 

b. Skala Kepribadian Narsisistik 

Kepribadian narsisistik diukur menggunakan skala dengan 3 ciri yaitu 

suka meminta pujian dan ingin dikagumi oleh orang lain, merasa dirinya unik 

dan memiliki kemampuan yang lebih daripada orang lain, serta meminta 

perhatian yang lebih dari orang lain sebagai bentuk penilaian atas dirinya. 

Skala ini terdiri dari 18 item yaitu 9 item favourable dan 9 item unfavourable. 

Sebaran item pada skala kepribadian narsisistik dapat dilihat pada tabel 

berikut :   
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Tabel 4.02. Sebaran Nomor Item Skala Kepribadian Narsisistik 

Ciri Kepribadian Narsisistik Fav Unfav Total 
Suka meminta pujian dan ingin dikagumi 
oleh orang lain 
 

1,7,13 4,10,16 6 

Merasa dirinya unik dan memiliki 
kemampuan yang lebih daripada orang 
lain 
 

5,11,17 2,8,14 6 

Meminta perhatian yang lebih dari orang 
lain sebagai bentuk penilaian atas dirinya  

3,9,15 6,12,18 6 

TOTAL 9 9 18 

 

4.02.02. Permohonan Ijin Penelitian  

Peneliti mengajukan permohonan ijin sebelum melakukan penelitian 

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

melalui beberapa tahapan yaitu : 

a. Meminta surat permohonan ijin untuk melakukan penelitian kepada Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang ditanda tangani 

oleh Dekan Fakultas Psikologi dengan nomor 0171/B.7.3/FP/IX/2018 pada 

tanggal 24 September 2018 yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMA 

Kesatrian 1 Semarang.  

b. Mengajukan surat permohonan ijin kepada Kepala Sekolah SMA Kesatrian 1 

Semarang pada tanggal 27 September 2018 surat permohonan ijin peneliti 

dapat dilihat pada lampiran F. 

c. Setelah mengajukan surat permohonan ijin kepada Kepala Sekolah SMA 

Kesatrian 1 Semarang, persetujuan diberikan secara lisan kepada peneliti, 

dan langsung memberikan waktu peneliti untuk melaksanakan penelitian. 

d. Setelah melakukan penelitian, peneliti meminta surat keterangan telah 

melakukan penelitian kepada pihak Tata Usaha di SMA Kesatrian 1 
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Semarang, dan peneliti memperoleh surat keterangan penelitian tersebut 

dengan nomor 164/103.33/SMA Kes.1/E.23/2018 pada tanggal 17 Oktober 

2018 yang menyatakan bahwa peneliti telah melaksanakan penelitian pada 

tanggal 28-29 September 2018 di SMA Kesatrian 1 Semarang. Surat ini dapat 

dilihat pada lampiran G. 

4.03. Pelaksanaan Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Kesatrian 1 Semarang pada tanggal 

28 September 2018 sekitar pukul 08.00-11.00 dan tanggal 29 September 2018 

sekitar pukul 12.15-13.00. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik try 

out terpakai, yang berarti hanya melakukan satu kali pengambilan data dan 

digunakan untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya data-data 

tersebut ditabulasi ulang dan digunakan untuk uji asumsi dan analisis data. 

Peneliti memilih metode try out terpakai untuk menghemat waktu, biaya dan 

tenaga.  

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan teknik incidental 

sampling yaitu mengambil masing-masing 1 kelas dari setiap angkatan. Alasan 

peneliti mengambil subjek dengan masing-masing 1 kelas di setiap angkatan 

karena kepala sekolah SMA Kesatrian 1 tidak memberi ijin kepada peneliti untuk 

membuat jam kosong. Kepala sekolah memberikan ijin kepada peneliti untuk 

mengikuti kelas mata pelajaran BK dan mengisi kelas dengan membagikan 

kuesioner. Peneliti mendapatkan waktu dua hari untuk melakukan penelitian 

dengan subjek yang berbeda. Hal ini dikarenakan setelah peneliti berkonsultasi 

dengan guru BK untuk memilih kelas, kelas yang tersedia pada minggu itu 

adalah kelas X IPS 2 dan XI IPS 2 pada hari jumat serta XII IPS 2 pada hari 

sabtu. Minggu selanjutnya SMA Kesatrian 1 akan melaksanakan ujian, 
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bersamaan dengan itu peneliti tidak memiliki waktu banyak untuk penelitian ini 

maka dari itu peneliti mengambil waktu dua hari dengan total subjek yaitu 45 

siswi dengan rentan usia 15-17 tahun. Pengambilan data dilakukan pertama kali 

pada hari jumat tanggal 28 oktober 2018 pukul 08.00 WIB di kelas XI IPS 2 

dengan jumlah subjek yaitu 15 siswi. Setelah usai dan menunggu waktu istirahat 

selesai, peneliti masuk lagi ke kelas kedua yaitu X IPS 2 pada pukul 10.15 

dengan jumlah subjek sebanyak 15. Penelitian hari kedua dilaksanakan pada 

hari sabtu tanggal 29 Oktober 2018 pukul11.00 WIB di kelas XII IPS 2 dengan 

subjek sebanyak 15 siswi. 

4.04. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Setelah pengumpulan data dilakukan, peneliti melakukan uji validitas dan 

reliabilitas dengan menggunakan alat bantu komputer yaitu program SPSS 

(Statistical Package for Social Science) 16.0. Perhitungan validitas item pada 

skala body dissatisfaction dan skala kepribadian narsisistik menggunakan teknik 

Product Moment yang selanjutnya dikoreksi dengan menggunakan Part Whole. 

Perhitungan reliabilitas menggunakan teknik Alpha Cronbach. Hasil analisis 

validitas dan alat ukur yang dibuat adalah sebagai berikut : 

4.04.01. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Body Dissatisfaction 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas terhadap skala body 

dissatisfaction pada 45 siswi, diperoleh hasil bahwa dari 30 item terdapat 10 item 

valid dan 20 item gugur. Hasil item valid dengan koefisien validitas yang berkisar 

antara 0,269 sampai 0,613. Sebaran item valid dan gugur dapat dilihat di tabel 

4.03.  
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Koefisien reliabilitas dengan menggunakan skala body dissatisfaction 

adalah sebesar 0,771. Hasil ini dapat dikatakan reliabel sehingga dapat 

digunakan untuk penelitian. Hasil perhitungan skala body dissatisfaction dapat 

dilihat di lampiran C-1. 

Tabel 4.03. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Body Dissatisfaction 

Aspek Body Dissatisfaction Fav Unfav Total Item 
Valid 

Penilaian negatif terhadap bentuk 
tubuh 
 

(1),(11),21 6,16,(26) 3 

Perasaan malu terhadap bentuk 
tubuh ketika berada di lingkungan 
sosial 
 

(7),17,(27) 2,(12),22 3 

Menghindari aktivitas sosial dan 
kontak fisik dengan orang lain 
 

(3),(13),23 (8),(18),(28) 1 

Body checking 
 

(9),19,(29) (4),(14),24 2 

Kamuflase tubuh (5),(15),25 (10),(20),(30) 1 

TOTAL 15 15 10 

 

  Keterangan :  

  Nomor dengan tanda ( ) = item gugur. 

4.04.02. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Kepribadian Narsisistik 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas terhadap skala kepribadian 

narsisistik pada 45 siswi, diperoleh hasil bahwa dari 18 item terdapat 6 item valid 

dan 12 item gugur. Hasil item valid dengan koefisien validitas yang berkisar 

antara 0,260 sampai 0,514. Sebaran item valid dan gugur dapat dilihat di tabel 

4.04. 
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Koefisien reliabilitas dengan menggunakan skala kepribadian narsisistik 

adalah sebesar 0,657. Hasil ini dapat dikatakan reliabel sehingga dapat 

digunakan untuk penelitian. Hasil perhitungan skala kepribadian narsisistik dapat 

dilihat di lampiran C-2 

Tabel 4.04. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Kepribadian Narsisistik 

Ciri Kepribadian Narsisistik Fav Unfav Total Item 
Valid 

Suka meminta pujian dan ingin 
dikagumi oleh orang lain 
 

1,7,(13) (4),(10),16 3 

Merasa dirinya unik dan memiliki 
kemampuan yang lebih daripada 
orang lain 
 

5,(11),(17) (2),(8),(14) 1 

Meminta perhatian yang lebih dari 
orang lain sebagai bentuk 
penilaian atas dirinya  

3,(9),(15) (6),(12),18 2 

TOTAL 9 9 6 

 

Keterangan :  

Nomor dengan tanda ( ) = item gugur


