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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

masyarakat Semarang yang memiliki orientasi seksual gay. Beberapa 

gay yang dijadikan subjek penelitian bekerja sebagai Make Up Artis 

(MUA), DJ (disc jockey), pegawai bank, karyawan provider dan lain 

sebagainya. Peneliti melakukan pengambilan data di salah satu tempat 

gym dan café yang berada di kota Semarang. Jumlah subjek yang 

peneliti gunakan sebanyak 50 orang dengan menggunakan teknik 

snowball. Teknik snowball digunakan oleh peneliti dikarenakan peneliti 

akan lebih mudah dalam melakukan pendekatan kepada subjek. Dalam 

penelitian ini menggunakan try out terpakai dikarenakan sulitnya 

bertemu subjek. 

B. Persiapan Penelitian 

Persiapan yang dilakukan peneliti yaitu penyusunan alat ukur, sebagai 

berikut : 

1. Tes Pengetahuan HIV/AIDS 

Jumlah item pada tes pengetahuan HIV sebanyak 25 butir.  Tes 

Pengetahuan HIV terdiri dari favorable dan unfavorable. Peneliti 

melampirkan jumlah item yang berbeda. Hal tersebut karena jumlah 

pertanyaan tidak mempengaruhi dan tidak ada aturan yang 

mengatakan bahwa harus sama. Selain itu jumlah penyataan yang 

berbeda tidak menggangu perhitungan atau skoring. Penyataan 
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unfavorable untuk variasi soal dan skoring dibalik. Sebaran item 

dapat dilihat pada tabel 5 dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4 

Sebaran Item Tes Pengetahuan HIV 

No HIV / AIDS Favorable Unfavorable Total 

1. Pengertian HIV 14, 19 3, 21 4 

2. Proses terjadinya HIV 5, 16 10 3 

3. Cara penularan HIV 7, 8, 9, 11, 

13, 20 

4, 6, 12 9 

4. Cara mengidentifikasi 

HIV 

17 15, 25 3 

5. Pencegahan HIV 1,2,22,23,24 18 6 

Total 25 

 

2. Skala Casual Sex 

Jumlah item di dalam skala casual sex sebanyak 6 butir. Skala 

ini telah dihitung validitasnya dan tidak terdapat item yang gugur. 

Skala casual sex disusun berdasarkan bentuk-bentuk casual sex dan 

skala ini menggunakan bentuk favorable saja. Sebaran item pada 

skala ini dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 5 

Sebaran Item Skala Casual Sex 

 

 

  

 Bentuk-bentuk cassual sex Favorable Total 

1. Hookups 3,6 2 

2. One night stand 1,4 2 

3. Frend with benefit 2,5 2 

 Total 6 
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C. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian yang berjudul hubungan antara pengetahuan HIV 

dengan perilaku casual sex pada gay di Semarang memiliki jumlah 

subjek sebanyak 50 orang dengan teknik snowball. Waktu untuk 

pengambilan data kepada para subjek adalah 20 Agustus 2018 – 4 

September 2018. Pengambilan data dilakukan oleh peneliti sendiri di 

sebuah tempat gym dan beberapa café di Semarang.  

Penelitian ini menggunakan try out terpakai, yang artinya 

peneliti hanya menyebarkan tes dan skala satu kali. Alasan peneliti 

menggunakan try out terpakai karena terbatasnya subjek penelitian. 

Meskipun menggunakan try out terpakai, peneliti tetap menguji 

validitas dan reliabilitas dari tes pengetahuan HIV/AIDS dan skala 

casual sex.  

Skala yang telah diisi kemudian diskor dan ditabulasi. Hasil 

tabulasi kemudian menjadi data penelitian dan dapat dilihat pada 

lampiran B. Hambatan selama pengambilan data yaitu, sulitnya bertemu 

subjek dikarenakan subjek sangat sibuk dengan urusannya masing-

masing. 

 

D. Uji Validitas dan Reabilitas 

Tes pengetahuan HIV/AIDS dan skala intensi turnover yang 

telah diskoring, selanjutnya dibuat tabulasi data untuk diuji validitas 

dan reliabilitasnya. Pengujian validitas dan reliabilitas yang dilakukan 

dengan menggunakan program SPSS.16. Pengujian validitas dilakukan 

dengan teknik korelasi product moment, selanjutnya skala dikoreksi 

menggunakan korelasi part whole untuk mengetahui item-item yang 
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gugur. Peneliti menggunakan teknik alpha cronbach untuk menguji 

reliabilitas pada skala stres kerja dan skala intensi turnover. Hasil 

analisis uji validitas dan reliabilitas pada alat ukur, sebagai berikut: 

1. Uji Validitas 

Berdasarkan skala casual sex, peneliti memperoleh hasil validitas 

yaitu tidak adanya item yang gugur. Disimpulkan bahwa keenam 

item skala tetap utuh, dengan koefisien validitas tertinggi sebesar 

0,719 dan terendah sebesar 0,522. 

2. Uji Reliabilitas 

Setelah peneliti melakukan uji validitas, selanjutnya menguji 

reliabilitas terhadap skala casual sex menggunakan SPSS dengan 

teknik alpha Cronbach. Hasil uji reliabilitas pada skala casual sex 

yaitu sebesar 0,841. 

 

  


