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BAB 4
PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN

4.1. Orientasi Kancah

Sebelum melaksanakan pengambilan data penelitian, peneliti harus

menetapkan kancah penelitian. Kancah dalam penelitian ini yaitu di Universitas

Katolik Soegijapranata Semarang dengan alamat di Jalan Pawiyatan Luhur IV/1,

Bendan Dhuwur, Semarang. Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata

Semarang merupakan salah satu universitas swasta yang terkemuka di kota

Semarang. Latar belakang dari mahasiswa yang menempuh pendidikan di

universitas ini pun berbeda-beda, seperti taraf ekonomi, agama, asal kelahiran,

kepribadian, jenis kelamin, dan lainnya. Meskipun memiliki latar belakang yang

berbeda-beda, para mahasiswa memiliki interaksi yang baik antar mahasiswa

seperti, saling bertegur sapa, bercanda, berbincang-bincang.

Penelitian yang dilakukan di Unika Soegijapranata Semarang ini bertujuan

untuk melihat adakah hubungan antara bias gender terhadap pelecehan seksual.

Subjek pada penelitian ini adalah mahasiswa Univeristas Katolik Soegijapranata

Semarang, dengan karakteristik :

1. Mahasiswa dengan jenis kelamin laki-laki

2. Sedang menempuh pendidikan di Unika Soegijapranata Semarang

Pertimbangan peneliti melakukan penelitian di Unika Soegijapranata,

yaitu beberapa mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata ini pernah

melakukan pelecehan seksual, dengan melontarkan siulan kepada teman

perempuan, bercanda dengan konteks seksual, dan lain sebagainya. Peneliti

mendapatkan
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ijin dari Fakultas Psikologi Universitas Soegijapranata Semarang untuk

melakukan penelitian di Universitas Soegijapranata Semarang.

4.2. Persiapan Penelitian

Tahap persiapan penelitian, diawali dengan penyusunan alat ukur yang

akan digunakan dalam penelitian, perijinan pelaksanaan penelitian.

4.2.1. Penyusunan Alat Ukur

Penyusunan alat ukur pada penelitian ini berdasarkan bentuk yang telah

dikemukakan pada bagian teori penelitian. Alat ukur pada penelitian ini yaitu

skala, dengan menggunakan dua skala, yaitu skala pelecehan seksual dan

pelecehan bias gender.

1. Skala Pelecehan Seksual

Skala pelecehan seksual disusun berdasarkan bentuk pelecehan

seksual, yaitu pelecehan seksual secara verbal, dan pelecehan seksual

secara fisik. Jumlah item pada skala pelecehan seksual yaitu 20 item

favourable. Sebaran item skala pelecehan seksual dapat dilihat pada tabel

4.1

Tabel 4. 1 Sebaran Item Skala Pelecehan Seksual
Bentuk Pelecehan Seksual Sebaran Item Total Item

Pelecehan Seksual Verbal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10
Pelecehan Seksual Fisik 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

,19, 20
10

Total 20

2. Skala Bias Gender

Skala bias gender disusun berdasarkan bentuk bias gender, yaitu

alpha-bias, dan beta-bias. Jumlah item pada skala bias gender yaitu 20 item

favourable. Sebaran item skala bias gender dapat dilihat pada Tabel 4.2.
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Tabel 4. 2Sebaran Item Skala Bias Gender
Bentuk Bias Gender Sebaran Item Bias Gender Total Item

Alpha-Bias 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15 10
Beta-Bias 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20 10

Total 20

4.2.2. Perijinan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Selasa, 23 April 2019 dan Rabu, 24 April

2019, di lingkup Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Sebelum

melaksanakan penelitian, peneliti meminta surat keterangan penelitian yang

dikeluarkan Dekan Fakultas Psikologi sebagai surat keterangan melaksanakan

penelitian dengan nomor surat 1495/B.7.3/FP/IV/2019, tertanggal 16 April 2019.

Surat keterangan penelitian tersebut menerangkan bahwa peneliti melaksanakan

penelitian dengan judul “Hubungan Bias Gender Dengan Pelecehan Seksual”,

yang akan berlangsung pada 22 April – 17 Mei 2019. Setelah mendapatkan ijin,

peneliti memulai membagikan skala kepada mahasiswa di lingkup Universitas

Katolik Soegijapranata Semarang.

4.3. Uji Coba Alat Ukur

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik try out terpakai. Pada try

out terpakai, subjek yang digunakan dalam try out akan digunakan juga dalam

penelitian. Hal ini dilakukan karena hasil dari try out menunjukkan item yang

peneliti gunakan sudah valid sehingga dapat langsung digunakan untuk

penelitian, subjek yang digunakan dalam try out sudah meliputi kriteria yang

peneliti tetapkan,  untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga.

Setelah semua data terkumpul, alat ukur ini akan diuji validitas dan

reliabilitasnya, menggunakan progam Statistical Package for the Social

Sciencess (SPSS) versi 16.0. Item yang valid akan digunakan dan diolah lebih
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lanjut, sedangkan item yang tidak valid akan dihilangkan agar tidak memengaruhi

hasil penelitian.

4.4. Uji Validitas dan Reliabilitas

4.4.1. Validitas dan Reliabilitas Skala Pelecehan Seksual

Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas pada skala pelecehan seksual,

yang terdiri dari 20 item, diperoleh hasil 20 item tersebut tidak ada yang gugur

atau dapat dikatakan 20 item valid. Setelah itu dilakukan uji reliabilitas terhadap

item valid, diperoleh alpha sebesar 0.935 yang berarti skala ini memiliki

reliabilitas yang sangat baik untuk mengukur pelecehan seksual.

4.4.2. Validitas dan Reliabilitas Skala Bias Gender

Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas pada skala bias gender, yang

terdiri dari 20 item, diperoleh hasil 20 item tersebut tidak ada yang gugur atau

dapat dikatakan 20 item valid. Setelah itu dilakukan uji reliabilitas terhadap item

valid, dan diperoleh alpha sebesar 0.860 yang berarti skala ini memiliki reliabilitas

yang sangat baik untuk mengukur bias gender. Pada tabel 4.4 akan disajikan

data sebaran item valid dan gugur terkait skala bias gender.

4.5. Pengumpulan Data Peneltian

Penelitian ini mengguanakan metode try out terpakai, yang artinya peneliti

hanya satu kali melakukan pengumpulan data. Data tersebut akan digunakan

untuk uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi, uji hipotesis dengan menggunakan

bantuan program SPSS versi 16.0.

Penelitian dilaksanakan selama dua hari pada Selasa, 23 April 2019 dan

Rabu, 24 April 2019 di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Teknik

pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sampling
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kebetulan (incidental sampling), yaitu pengambilan sampel dikarenakan

kebetulan ditemui (Purwanto, 2008). Penelitian ini dilaksanakan pada waktu pagi

hari hingga siang hari, sekitar pukul 09.00 – 15.00 WIB, terhadap mahasiswa

yang di temui peneliti sedang menunggu jadwal masuk kelas, sedang

beristirahat, berkumpul mengerjakan tugas, ataupun sedang belajar bersama.

Peneliti memulai penyebaran skala dari Gedung Thomas Aquinas,

Gedung Justinus, Gedung Albertus, Gedung Mikael, Gedung Antonius, Gedung

Henricus Constan, dan berakhir pada Gedung Sporthall. Respon para

mahasiswa ketika menerima skala yang dibagikan, banyak dari mereka

menerima dan mengisi skala dengan antusias, namun ada juga yang menolak

untuk mengisi skala karena sedang tidak mau diganggu. Dalam penelitian,

penyebaran skala ini dilakukan oleh peneliti dengan dibantu dua teman peneliti.

Setelah melakukan pengambilan data, peneliti melakukan pencatatan

hasil, dan membuat tabulasi data yang kemudian digunakan dalam penghitungan

hasil data. Dalam perhitungan penelitian ini peneliti menggunakan program

SPSS versi 16.0. Peneliti melakukan uji validitas menggunakan Product Moment

dengan korelasi Pearson dan reliabilitas dengan menggunakan teknik Alpha

Cronbachpada semua skala yang telah dibagikan, yang kemudian dilanjutkan

untuk uji asumsi yang melihat normalitas dan linieritas, serta melakukan uji

hipotesis.


