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BAB 4  

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

4.01. Orientasi Kancah 

Orientasi kancah dilakukan sebelum penelitian dilakukan. Tujuan 

dilaksanakannya orientasi kancah adalah untuk mengetahui kesesuaian 

karakteristik subjek penelitian dengan wilayah atau cakupan area penelitian. 

Penelitian ini dilakukan pada siswa aktif SMK NU Ungaran. SMK NU Ungaran 

didirikan pada tanggal 19 Mei 2003 oleh Ulama NU Kabupaten Semarang yang 

dimotori oleh K.H. Abdul Wahab (Kauman-Ungaran). Para pendiri SMK NU 

Ungaran di luar Kabupaten Semarang adalah Shohibul Karomah wal Fadhilah 

K.H. Ahmad Abdul Haq (Watucongol-Muntilan). Adapun lokasi SMK NU Ungaran 

adalah tepat di bawah kaki gunung Ungaran di JL. Kaligarang No. 9 Ungaran. 

Pada tahun pertama didirikan SMK NU Ungaran menerima sekitar 72 murid dari 

seluruh Kabupaten Semarang, dan pada tahun ke sebelas (2013/2014) jumlah 

murid SMK NU Ungaran telah mencapai lebih dari 1000 siswa, yang berasal dari 

daerah-daerah di Jawa Barat dan Jawa Timur. Murid-murid dari luar Kabupaten 

Semarang, sebagian besar “nyantri/mondok” di ponpes-ponpes sekitar SMK NU 

Ungaran.  

4.02. Persiapan Pengumpulan Data Penelitian 

4.02.01. Permohonan ijin penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan suatu surat pengantar yang 

ditujukan kepada para subjek penelitian, yang berkaitan dengan tema penelitian 

ini. Sehubungan dengan hal itu, peneliti mengajukan permohonan untuk 

mendapatkan surat ijin penelitian kepada pihak Fakultas Psikologi Universitas 
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Katolik Soegijapranata Semarang. Surat ijin penelitian dikeluarkan pada bulan 

Mei 2019 dengan nomor surat: 1699/B.7.3/FP/V/2019. 

4.02.02. Perlengkapan Penelitian 

Peneliti menggunakan lembar skala psikologis untuk memperoleh data 

dari subjek penelitian. Lembar skala psikologis tersebut dibagikan kepada 

responden untuk memperoleh data sesuai dengan variabel dalam penelitian ini 

yaitu tentang perilaku seksual remaja dan religiositas. 

4.03. Pelaksanaan Penelitian 

4.03.01. Pengumpulan Data Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2019. Pengumpulan data 

penelitian menggunakan skala perilaku seksual yang terdiri dari 40 item 

pernyataan dan religiositas yang terdiri dari 20 item pernyataan. 

Pada proses pengumpulan data, peneliti memberikan skala psikologis 

kepada siswa aktif SMK NU Ungaran dengan bantuan guru dan anggota OSIS. 

Dengan bantuan tersebut peneliti mendapatkan jawaban dari subjek sebanyak 

75 siswa aktif. Kemudian dari 75 siswa tersebut diseleksi kembali yaitu dicari 

siswa yang pernah atau sedang berpacaran. Proses seleksi dilakukan dengan 

cara melihat hasil jawaban angket yang terdapat pilihan bahwa responden sudah 

pernah berpacaran atau belum. Dari hasil pengisian skala psikologis diperoleh 44 

siswa yang sudah pernah berpacaran. 

4.03.02. Pemberian Skor 

Setelah pengumpulan data dilakukan, selanjutnya skala yang telah diisi 

subjek penelitian kemudian dilakukan penyekoran. Langkah-langkah penyekoran 

dilakukan dengan memberikan skor pada masing-masing jawaban yang telah 
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diisi oleh subjek dengan rentang skor satu sampai empat pada skala perilaku 

seksual dan religiositas. 

4.03.03. Uji Coba Alat Ukur 

Setelah data tersusun atau tertabulasi, selanjutnya dilakukan uji validitas 

item, untuk menyeleksi item yang layak untuk dilakukan proses olah data yang 

selanjutnya, karena pada penelitian ini peneliti menggunakan try out terpakai. 

Kemudian dari hasil item yang telah disortir yang telah ditetapkan kelayakannya 

peneliti melakukan uji reliabilitas untuk menguji tingkat kecermatan alat ukur atau 

skala. 

4.03.03.01 Hasil Uji Validitas 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS. 

Penentuan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai mutlak dari nilai 

Corrected Item-Total Correlation dengan nilai r table korelasi Pearson Product 

Moment. Pada penelitian ini terdapat 27 responden, sehingga nilai r tabel yang 

diperoleh yaitu sebesar 0,3233. 

a. Perilaku Seksual 

Hasil dari uji validitas pada skala perilaku seksual diketahui bahwa dari 40 

item yang diuji terdapat 29 aitem yang valid dan 11 aitem yang tidak valid. 

Selanjutnya, item yang diketahui tidak valid adalah item nomor 2, 8, 10, 12, 13, 

16, 19, 24, 30, 34, dan 40. Koefisien validitas pada variabel perilaku seksual 

terendah adalah 0,331 sampai tertinggi yaitu 0,886. Untuk lebih jelasnya hasil 

perhitungan uji validitas skala perilaku seksual dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.01 Rincian Validitas Aitem Skala Perilaku Seksual 

Indikator 

Nomor Aitem Jumlah 

Favourable Unfavourable Valid 
Tidak 

Valid 

Bersentuhan 1, 9, 17, 25, 33 2*, 10*, 18, 26, 34* 7 3 

Berciuman 3, 11, 19*, 27, 35 4, 12*, 20, 28, 36 8 2 

Bercumbu 5, 13*, 21, 29, 37 6, 14, 22, 30*, 38 8 2 

Berhubungan 

badan 
7, 15, 23, 31, 39 8*, 16*, 24*, 32, 40* 6 4 

Jumlah 20 20 29 11 

Keterangan: (*) merupakan aitem yang tidak valid 

b. Religiositas 

Hasil dari uji validitas pada skala religiositas diketahui bahwa dari 20 

aitem yang diuji terdapat 17 aitem yang valid dan 3 aitem yang tidak valid. 

Selanjutnya, aitem yang diketahui tidak valid adalah item nomor 2, 9, dan 11. 

Koefisien validitas pada variabel religiositas terendah adalah 0,401 sampai 

tertinggi yaitu 0,865. Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan uji validitas skala 

religiositas dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.02 Rincian Validitas Aitem Skala Religiositas 

Indikator 
Banyak Aitem Jumlah 

Favourable Unfavourable Valid Tidak Valid 

Keyakinan 1, 11* 2*, 12 2 2 

Praktik agama 3, 13 4, 14 4 0 

Pengalaman 5, 15 6, 16 4 0 

Pengetahuan 7, 17 8, 18 4 0 

Pengamalan 9*, 19 10, 20 3 1 

Jumlah 10 10 17 3 

Keterangan: (*) merupakan aitem yang tidak valid 

4.03.03.02 Hasil Uji Reliabilitas 

Setelah memperoleh data yang sudah dinyatakan valid, selanjutnya item-

item tersebut diuji keterpercayaan atau konsistensi hasil ukur menggunakan uji 
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reliabilitas. Dalam rangka memperoleh dan mengukur reliabilitas dalam penelitian 

ini diuji menggunakan rumus Alpha Cronbach dengan bantuan software SPSS. 

Dalam uji reliabilitas ini angka koefisiennya antara 0–1,00. Semakin koefisien 

reliabilitas mendekati angka 1,00 berarti semakin tinggi reliabilitasnya. 

Sebaliknya, semakin reliabilitasnya mendekati angka 0, berarti semakin rendah 

reliabilitasnya.  

Hasil uji reliabilitas pada skala perilaku seksual diperoleh koefisien 

reliabilitas sebesar 0,914, sedangkan hasil uji reliabilitas pada skala perilaku 

seksual diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,887. 


