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BAB 4 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

4.1.     Orientasi Kancah Penelitian 

 Sebelum penelitian ini dilaksanakan, terlebih dahulu yang harus dilakukan 

adalah menentukan tempat yang akan digunakan untuk penelitian kemudian 

mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan agar penelitian dapat berjalan 

dengan lancar. Subjek pada penelitian ini adalah siswi SMK Negeri 1 Pringapus 

yang beralamat di desa Jatirunggo, Pringapus, Semarang, Jawa Tengah. SMK 

ini merupakan satu-satunya sekolahan menengah kejuruan yang berada di 

wilayah Desa Jatirunggo, SMK ini berdiri pada bulan Maret 2008. Jumlah siswa 

yang dimiliki SMK Negeri 1 Pringapus Semarang ada 1.011 siswa dengan 607 

siswa laki-aki dan 404 siswi perempuan, jumlah siswa tersebut terbagi dari tiga 

jurusan yang ada yaitu, tata busana, multimedia dan teknik sepeda motor, 

sedangkan jumlah murid kelas XI untuk jurusan tata busana sebanyak 48 siswa 

terdiri dari 40 siswi perempuan dan 8 siswa laki-laki, jumlah murid kelas XI 

jurusan multimedia terdiri dari 26 siswi perempuan dan 43 siswa laki-laki, 

sedangkan kelas XI jurusan teknik sepeda motor terdiri dari 23 siswi perempuan 

dan 63 siswa laki-laki . Visi SMK Negeri 1 Pringapus yaitu terwujudnya sumber 

daya manusia yang religius, toleran, pembelajar, sehat berprestasi, berbudaya 

dan mencintai lingkungan serta berdaya saing di era industri 4.0. Misi yang 

dimiliki SMK ini yaitu: 

1. Mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk menuju 

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan toleran dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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2. Menumbuhkembangkan budaya berbudi pekerti luhur dan berkarakter 

baik Indonesia serta mencintai dan melestarikan lingkungan. 

3. Menumbuhkembangkan masyarakat sekolah sebagai masyarakat  

pembelajar yang literat  

4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan unggul 

dibidang tata Busana, multimedia dan teknik sepeda motor, 

5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi untuk 

menyiapkan lulusan yang memiliki jiwa entrepreneur, kreatif dan inovatif 

agar dapat memenangkan persaingan di era industri 4.0 

Karakteristik subjek penelitian yang akan digunakan adalah siswi kelas XI 

jurusan tata busana yang berjenis kelamin perempuan. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui hubungan antara konformitas teman sebaya dengan perilaku 

seksual pada siswi SMK. Pertimbangan peneliti melakukan penelitian di SMK 

Negeri 1 Pringapus adalah: 

1. Belum pernah dilakukan penelitian mengenai konformitas teman sebaya 

dengan perilaku seksual di SMK Negeri 1 Pringapus Semarang. 

2. Penelitian ini dilakukan guna mengetahu apakah ada hubungan antara 

konformitas teman sebaya dengan perilaku seksual yang terjadi pada 

siswi SMK Negeri 1 Pringapus Semarang. 

4.2.     Persiapan Pengumpulan Data Penelitian 

 Sebelum melakukan penelitian, hal yang dilakukan peneliti adalah 

menyusun alat ukur yang akan digunakan serta melakukan persiapan 

administrasi yang berupa perijinan tempat penelitian. Setelah itu, barulah 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas alat ukur penelitian. 
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4.2.1.     Penyusunan alat ukur 

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua skala yaitu skala perilaku 

seksual pada siswi SMK dan skala konformitas teman sebaya. Penyajian 

jawaban pada skala ini bersifat tertutup, dimana subjek hanya bisa memiih salah 

satu jawaban dari beberapa jawaban yang disediakan. Penyusunan dari masing-

masing skala sebagai berikut: 

1. Skala perilaku seksual pada siswi SMK 

Skala ini disusun berdasarkan dari bentuk-bentuk perilaku seksual 

sendiri, yaitu kissing, necking, petting dan intercourse. Item skala perilaku 

seksual pada siswi SMK hanya menggunakan jenis pernyataan favourable 

saja. Sebaran item skala perilaku seksual dapat dilihat dari tabel 4.1. di 

bawah ini. 

 

Tabel 4.1. Sebaran item skala perilaku seksual  

  Bentuk-bentuk                         Jumlah pernyataan                            Total 
  perilaku seksual 

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

  Necking                                    2, 6, 10, 14, 18, 22                                6 

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

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

 Jumlah item                                                                                            24 

 

2. Skala konformitas teman sebaya 

Skala ini disusun berdasarkan aspek konformitas teman sebaya, yaitu 

pengaruh sosial normatif, pengaruh sosial informasional dan membenarkan 

konformitas. Jumlah item konformitas teman sebaya secara keseluruhan ada 

24 item dengan menggunakan dua jenis pernyataan yaitu pernyataan 
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favourable dan unfavourable. Sebaran item skala konformitas teman sebaya 

dapat dilihat dari tabel 4.2. di bawah ini. 

 

Tabel 4.2. Sebaran item skala konformitas teman sebaya 

 Aspek-aspek                                         Jumlah pernyataan                            Total 
 Konformitas                    
 teman sebaya                                  Favourable      Unfavourable 

 Pengaruh sosial normatif                1, 6, 8, 12         3, 7, 13, 18                         8 

 Pengaruh sosial informasional        2, 15, 20, 23     5, 11, 16, 22                       8 

 Membenarkan konformitas              4, 14, 17, 21     9, 10, 19, 24                       8 

 Jumlah item                                                                                                         24 

 

4.2.2.     Perijinan penelitian 

 Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh peneliti untuk dapat 

melaksanakan penelitian adalah dengan memperoleh ijin dari pihak-pihak yang 

terkait secara tertulis. Adapun perijinan tersebut didapat dengan meminta surat 

permohonan ijin dari Dekan Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. Surat tersebut nantinya digunakan sebagai perijinan untuk 

melaksanakan penelitian di SMK Negeri 1 Pringapus Semarang. Surat ijin yang 

dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang bernomor 1653/B.7.3/FP/V/2019.  

 

4.3.     Pengumpulan Data Penelitian 

Pengumpulan data penelitian dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2019 pada 

pukul 10.00 WIB sampai dengan 11.30 WIB. Pada pelaksanaannya subjek 

penelitian yang digunakan adalah siswi kelas XI jurusan tata busana yang 

berjenis kelamin perempuan dan jumlah subjek yang digunakan sebanyak empat 

puluh orang. Alasan peneliti memilih subjek tersebut dikarenakan dari hasil 
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wawancara dengan guru BK, beliau mengatakan bahwa perilaku seksual siswi 

SMK banyak dilakukan oleh siswi jurusan tata busana. 

Dari empat puluh subjek tersebut, peneliti kemudian membagi subjek 

dalam dua sesi, dimana setiap sesi berisi dua puluh subjek yang sesuai dengan 

kriteria yang sudah ditentukan. Alasan peneliti membagi dua sesi subjek 

dikarenakan agar ruangan tetap dalam keadaan kondusif serta terkendali. 

Sebelum penelitian dimulai, pertama-tama peneliti memperkenalkan diri dan 

menjelaskan maksud serta tujuan mengumpulkan para siswi di ruangan tersebut. 

Selanjutnya peneliti menjelaskan tata cara dalam pengisian skala yang akan 

dibagikan. Peneliti menghimbau para siswi agar tetap menjaga ketenangan saat 

proses pengisian skala berlangsung. Pada sesi yang pertama dimulai pukul 

10.00 sampai dengan 10.40, kemudian pada sesi yang kedua dimulai pada pukul 

10.45 sampai dengan 11.30. Dalam proses penelitian ini, peneliti dibantu dan 

ditemani oleh satu orang teman. Setelah penelitian selesai, peneliti melakukan 

skoring terhadap jawaban subjek dan membuat tabulasi skor setelah 

pengumpulan data. 

 

4.4.     Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Alat ukur yang sudah disusun oleh peneliti perlu dilakukan pengujian agar 

dapat mengetahui validitas serta reliabilitas dari skala yang digunakan, sehingga 

hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.  Penelitian ini menggunakan 

try out terpakai, dimana pengambilan data hanya dilaksanakan satu kali dan 

sekaligus digunakan sebagai data penelitian. Alasan peneliti menggunakan try 

out terpakai yaitu dengan mempertimbangkan jumlah subjek yang diteliti tidak 

banyak, yaitu hanya ada empat puluh siswi kelas XI jurusan tata busana, alasan 
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lain yang dipertimbangkan peneliti yaitu efisiensi waktu, biaya serta tenaga dalam 

melaksanakan penelitian.   

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan teknik product moment, 

sedangkan uji reliabilitas menggunakan teknik Alpha Cronbach. Hasil uji skala 

sebagai berikut: 

1. Uji skala perilaku seksual  

Berdasarkan hasil uji skala perilaku seksual mendapatkan hasil bahwa dari 

24 item pernyataan yang disajikan tidak terdapat item yang gugur, semua 

itemnya valid. Koefisien korelasi yang valid antara 0,488 – 0,877 dengan taraf 

signifikansi 5% yaitu 0,312. Sedangkan uji reliabilitas pada skala perilaku seksual 

didapatkan Alpha Cronbach sebesar 0,958 yang berarti bahwa skala tersebut 

dapat dikatakan reliabel dalam mengukur perilaku seksual. Rincian item yag valid 

pada skala perilaku seksual dapat dilihat dari table 4.3., sedangkan hasil uji 

validitas dan reliabilitasn dapat dilihat pada lampiran C-1. 

 

Tabel 4.3. Sebaran item skala perilaku seksual  

  Bentuk-bentuk                         Jumlah pernyataan                            Total 
  perilaku seksual 

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

  Necking                                    2, 6, 10, 14, 18, 22                                6 

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

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

 

Keterangan: semua item valid 

 

2. Uji skala konformitas teman sebaya  



34 
 

 
 

Berdasarkan hasil uji skala konformitas teman sebaya mendapatkan hasil 

bahwa dari 24 item pernyataan yang disajikan terdapat enam belas item yang 

gugur dan delapan item valid, dari delapan item valid tersebut sudah mewakili 

setiap aspek konformitas teman sebaya. Koefisien korelasi yang valid antara 

0,451 – 0,757 dengan taraf signifikansi 5% yaitu 0,312. Sedangkan uji reliabilitas 

pada konformitas teman sebaya didapatkan Alpha Cronbach sebesar 0,849 yang 

berarti bahwa skala tersebut dapat dikatakan reliabel dalam mengukur 

konformitas teman sebaya. Rincian item yag valid pada skala konformitas teman 

sebaya dapat dilihat dari tabel 4.4., sedangkan hasil uji validitas dan reliabilitas 

dapat dilihat pada lampiran C-2. 

 

Tabel 4.4. Sebaran item skala konformitas teman sebaya 

 Aspek-aspek                                         Jumlah pernyataan                            Total 
 Konformitas                    
 teman sebaya                                  Favourable      Unfavourable 

 Pengaruh sosial normatif                1,6*,8,12           3*,7*,13*,18*                       8 

 Pengaruh sosial informasional        2*,15,20*,23*    5*,11*,16,22*                      8 

 Membenarkan konformitas              4,14,17,21*      9*,10*,19*,24*                     8 

 

Keterangan: dengan tanda (*) adalah item yang gugur. 

  


