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BAB IV 

PENGUMPULAN DATA 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Peneliti melakukan orientasi kancah penelitian sebelum melaksanakan 

pengumpulan data. Orientasi kancah penelitian dilakukan guna mengetahui situasi 

dan kondisi tempat pengumpulan data akan dilaksanakan. Orientasi kancah yang 

dilakukan pada penelitian ini adalah mengumpulkan informasi dari pihak 

Universitas Swasta di Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

mengenai hubungan sexual socialization, konsumsi pornografi secara daring 

dengan casual sex pada mahasiswa di Universitas Swasta “X” di Jakarta.  

Subjek pada penelitian ini adalah mahasiswa yang berkuliah di Universitas 

“X” di Jakarta dan pengumpulan subjek menggunakan convenience sample 

berdasarkan ketersediaan subjek. Alasan peneliti mengambil subjek di Universitas 

“X” adalah: 

a. Jakarta sebagai kota metropolitan lebih memungkinkan untuk terpapar 

casual sex.  

b. Hasil wawancara kecil yang peneliti kumpulkan pada tanggal 24 April 

2018 ditemukan bahwa tiga dari 12 wanita mengaku pernah terlibat 

casual sex, sembilan dari 12 wanita mengaku tahu dan terbiasa dengan 

lingkungan casual sex. Sementara itu empat dari enam laki-laki 

mengaku pernah terlibat casual sex, sedangkan dua dari enam laki-laki 
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yang diwawancara mengaku tidak pernah terlibat casual sex dan tidak 

memiliki teman yang pernah melakukan casual sex.

B. Persiapan Pengumpulan Data 

1. Izin Penelitian 

Sebelumnya peneliti mengajukan surat pengantar izin penelitian dari 

Program Studi Magister Sains Psikologi fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata untuk mengadakan penelitian di Universitas Swasta di Jakarta, 

peneliti mengajukan surat izin penelitian kepada Ketua Program Studi Magister 

Sains Unika Soegijapranata. Surat izin penelitian yang dikeluarkan dari 

Universitas Katolik Soegijapranata bernomor: 723/A.7.04/MP/VII/2018, 

kemudian peneliti mengajukan izin melakukan penelitian pada pihak universitas 

Swasta “X” di Jakarta dengan melampirkan surat izin penelitian yang sudah 

peneliti dapat yang kemudian diteruskan kepada dosen-dosen agar peneliti 

diizinkan untuk masuk ke dalam kelas-kelas guna mengumpulkan data.  

 

2. Penyusunan Alat Ukur 

1. Sexual Socialization Instrument  

 Pengukuran sexual socialization menggunakan Sexual Socialization 

Instrument (SSI) yang telah diadaptasi dari oleh Lottes dan Kuriloff (dalam 

Fisher, Davis, Yarber, & Davis, 2010). Lottes dan Kuriloff menyebutkan bahwa 

sexual socialization instrument mengukur domain Parental Sexual Socialization 

dan Peers Sexual Socialization.  
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2. Konsumsi Pornografi secara daring 

Pengukuran faktor Online sexual compulsivity, Online sexual behaviour-

social, Online sexual behaviour-isolated, Online sexual spending, dan 

ketertarikan dalam Online Sexual Behaviour yang menggunakan Internet Sex 

Screening Test (ISST) yang dimodifikasi dari Delmonico & Miller (2010).  

 

Tabel 5. Sebaran Item ISST 

 

 

 

 

 

 

3. Skala Casual Sex  

Skala casual sex berjumlah delapan item dan disusun oleh peneliti 

menggunakan indikator dari pengertian bentuk casual sex yaitu hooked up dan 

Tabel 4. Sebaran Item SSI 

No. Domain Item Jumlah 

1 Parental-sexual 

sexualization  

1, 3, 6, 9, 12, 16,19, 

20 
8 

2 Peer-sexual 

socialization 

2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 

13, 14, 15, 17, 18 
12 

  Jumlah 20 

No. Aspek Item Jumlah 

1 Online sexual compulsivity 1, 2, 3, 4, 5, 6  6 

2 Online sexual behaviour-social 7, 8, 9, 10, 11 5 

3 Online sexual behaviour-isolated 12, 13, 14, 15 4 

4 Online sexual spending 16, 17, 18, 3 

5 Ketertarikan dalam Online Sexual 19, 20 2 

  Jumlah   20 
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friends with benefit (FWB). Sebaran indikator casual sex dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 6. Sebaran Item Casual sex 

No Indikator Item Jumlah 

1 Berciuman 1 1 

2 Oral Sex  2 1 

3 Stimulasi Genital/petting 3 1 

4 Hubungan seksual 4 1 

5 Menghindari komitmen 5 1 

6 Tidak memiliki keuntungan yang 

jelas 
6 1 

7 Lebih intim dengan teman tersebut 7, 8 2 

  Jumlah   8 

 

C. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Dalam proses pengumpulan data, terlebih dahulu peneliti melakukan tahap 

pertama yaitu validitas isi, yang dibimbing oleh pembimbing kesatu dan kedua 

selaku expert judgement. Tugas expert judgement adalah memeriksa ketepatan 

dan kesesuaian alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian ini. Tahap kedua 

yang dilakukan adalah peneliti adalah melakukan pre-eliminary try out dengan 

teknik cognitive debriefing. Cognitive debriefing merupakan proses dimana 

instrumen atau skala diuji secara aktif pada lima orang untuk mengetahui apakah 

responden memahami skala yang telah diterjemahkan sama seperti memahami 

skala aslinya (Language Scientific, 2018). Skala yang diajukan untuk cognitive 

debriefing adalah skala dari alat ukur ISST, hal ini dikarenakan masih terasa rancu 

diterjemahan bahasa. Sehingga peneliti memutuskan untuk melakukan cognitive 
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debriefing. Peneliti melakukan cognitive debriefing pada tanggal 4 Juli 2018 

kepada lima orang mahasiswa S2 dari magister sains Universitas Katolik 

Soegijapranata dan didapatkan bahwa bahasa pada skala dapat dipahami. 

Penelitian ini menggunakan try out terpakai karena keterbatasan waktu, 

jarak tempat penelitian, dan keterbatasan subjek. Pada tanggal 10 Juli 2018, 

peneliti mengajukan permohonan untuk melakukan penelitian, namun pihak di 

mana penelitian ini dilakukan tidak dapat memberikan izin penelitian dengan 

alasan sedang dilaksanakannya ujian akhir semester yang dimulai dari tanggal 1 

Juli 2018-19 Juli 2018, sehingga penelitian ini baru bisa dilakukan pada tanggal 

23 Juli 2018-27 Juli 2018. Pada saat penelitian dilaksanakan, Universitas tempat 

penelitian ini dilaksanakan sedang memasuki masa semester pendek. Untuk 

fakultas Psikologi, kelas yang dibuka untuk semester pendek adalah tiga kelas 

dengan mahasiswa yang dicampur dari berbagai semester. Pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan convenience sampling berdasarkan ketersediaan 

subjek. Subjek dipilih berdasarkan ketersediaan mahasiswa di lingkungan 

kampus. Mahasiswa yang diikut-sertakan dalam penelitian ini berasal dari 

berbagai jurusan dan usia dan pengumpulan data dilakukan baik di dalam maupun 

di luar kelas.  

Tahap selanjutnya setelah pengumpulan data adalah uji validitas dan 

reliabilitas skala dengan menggunakan teknik uji korelasi corrected item-total 

correlation dan uji reliabilitas dengan teknik Cronbach Alpha.   
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D. Uji Alat Ukur Penelitian 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Sexual Socialization Instrument (SSI). 

Skala sexual socialization instrument/SSI terdiri dari 20 pernyataan. Uji 

validitas dilakukan pada 111 subjek, ditemukan lima item yang tidak valid dan 

dinyatakan gugur dengan signifikasi lima persen karena nilai r kurang dari 0,1569 

dengan nilai Cronbach Alpha 0,830. Item yang tidak valid adalah item nomor 6, 

9, 12, 16, dan 20. Validitas skala penelitian ini menggunakan koefisiensi validitas 

≥ 0.1569 (tabel r, n=111 df=109). Kemudian uji validitas dan reliabilitas putaran 

kedua dilakukan setelah membuang lima item yang gugur. Nilai yang didapat dari 

uji koefisiensi validitas menunjukan bahwa item memenuhi kriteria validitas dan 

layak digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Uji reliabilitas dilakukan 

dengan menggunakan teknik Cronbach Alpha dengan koefisien reliabilitas 0.889. 

Reliabilitas yang tinggi ditunjukan dengan nilai r mendekati angka 1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uji validitas dan reliabilitas skala ISST 

Pada skala ISST terdapat 20 item pernyataan. Uji validitas kembali 

dilakukan pada 111 subjek. Dari hasil uji validitas yang dilakukan, ditemukan dua 

 

 

Tabel 7. Sebaran item valid dan gugur SSI 

No. Domain Item 
Jumlah 

Valid Gugur 

1 Parental-

sexual 

sexualization  

1, 3, 6*, 9*, 12*, 

16*,19, 20* 
4 4 

2 Peer-sexual 

socialization 

2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 

13, 14, 15, 17, 18 
12 - 

  Jumlah   16 4 

 
Keterangan: (*) adalah item gugur 
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item yang tidak valid dan dinyatakan gugur, yaitu item nomor dua dan lima. Hal 

ini dikarenakan nilai r kurang dari 0,1569 dengan nilai Cronbach Alpha 0,893. 

Setelah membuang item yang gugur kemudian dilanjutkan uji validitas dan 

reliabilitas yang kedua. Hasil dari uji reliabilitas kedua didapatkan koefisien 

reliabilitas 0.913 Dari hasil yang didapat, diketahui bahwa skala ISST dapat 

digunakan dalam penelitian ini. 

Tabel. 8 sebaran item valid dan gugur ISST 

No.  Aspek Item 
Jumlah 

Valid Gugur 

1 Online sexual compulsivity 1, 2*, 3, 4, 

5*, 6  
4 2 

2 Online sexual behaviour-

social 
7, 8, 9, 10, 

11 
5 - 

3 Online sexual behaviour-

isolated 
12, 13, 14, 

15 
4 - 

4 Online sexual spending 16, 17, 18, 3 - 

5 Ketertarikan dalam Online 

Sexual 

19, 20 
2 - 

 
Jumlah 

 
18 2 

 

Keterangan: (*) adalah item gugur 

 

3. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Casual Sex 

Skala casual sex memiliki 8 item. Uji validitas kembali dilakukan 

untuk mengetahui kelayakan skala casual sex. Pada pengujian validitas 

yang dilakukan di skala casual sex ditemukan bahwa semua item valid 

atau tidak ada yang gugur. Pada uji reliabilitas ditemukan koefisien 

reliabilitas 0.931. Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas untuk alat 
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ukur casual sex diketahui bahwa alat ukur casual sex layak untuk 

digunakan dalam penelitian ini. 

 

Tabel. 9 Sebaran item valid Casual Sex 

No Indikator Item 
Jumlah 

Valid 

1 Berciuman 1 1 

2 Oral Sex  2 1 

3 Stimulasi Genital/petting 3 1 

4 Hubungan seksual 4 1 

5 menghindari komitmen 5 1 

6 
tidak memiliki keuntungan 

yang jelas 
6 1 

7 
lebih intim dengan teman 

tersebut 
7, 8 2 

  Jumlah   8 

 

  


