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BAB 4 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN 

 

4.1. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pola asuh 

otoritarian orang tua dengan perilaku bullying terhadap siswa SMA. Hal yang perlu 

dilakukan oleh peneliti agar penelitian dapat berjalan dengan lancar adalah 

memahami kancah penelitian dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

Penelitian akan dilaksanakan di SMA Kesatrian 2  Semarang. SMA Kessatrian 

2 Semarang memiliki visi yaitu terwujudnya lulusan yang beriman dan takwa, berbudi 

pekerti luhur, berwawasan iptek dan unggul dalam persaingan global. Demi 

terwujudnya visi tersebut, SMA Kesatrian 2 Semarang memiliki misi sebagai berikut : 

1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa agar menjadi manusia Indonesia 

seutuhnya. 

2. Meningkatkan kedisiplinan dan kejujuran siswa baik pribadi, anggota masyarakat 

maupun warga negara. 

3. Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

dapat menghadapi tantangan zaman. 

4. Meningkatkan siswa yang unggul dalam prestasi akademik dan non akademik, 

kepribadian serta keterampilan dengan menyediakan wahana pembinaan seni, 

olahraga dan keterampilan yang dapat menumbuhkan kemandirian siswa di 

masyarakat. 

Siswa – siswi SMA Kesatrian 2 Semarang yang berjumlah 864 siswa ini 

memiliki bebagai macam latar belakang sosial, ekonomi dan budaya. Pada umumnya 

siswa – siswi SMA Kesatrian 2 Semarang berasal dari keluarga dengan status 

ekonomi dari yang menengah hingga ke bawah. Populasi pada penelitian ini adalah 

siswa – siswi SMA Kesatrian 2 Semarang. 
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4.2. Persiapan Penelitian 

Persiapan dalam melakukan penelitian ini diawali dengan permohonan izin 

penelitian oleh peneliti kepada Kepala Sekolah SMA Kesatrian 2 Semarang. 

Kemudian peneliti melakukan wawancara awal dengan Kepala Sekolah, guru BK dan 

dengan beberapa siswa SMA Kesatrian 2 Semarang. Setelah dilakukannya 

wawancara awal, peneliti menemukan permasalahan, kemudian peneliti melakukan 

penyusunan alat ukur. 

4.2.1. Permohonan Izin 

Permohonan izin diawali dengan peneliti mengisi formulir pembuatan suratn 

permohonan izin penelitian dan menyerahkannya kepada Staf Tata Usaha Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata. Beberapa hari kemudian surat 

permohonan izin penelitian keluar dengan nomor 1381/B.7.3/FP/III/2019 pada tanggal 

21 maret 2019. Peneliti menyerahkan surat permohonan izin penelitian dan proposal 

peneliti kepada Kepala Sekolah SMA Kesatrian 2 Semarang pada tanggal 13 Maret 

2019. Setelah pihak dari SMA Kesatrian 2 Semarang menerima surat permohonan 

izin, kepala sekolah memberi ijin kepada peneliti  secara lisan dan selanjutnya peneliti 

segera melakukan penelitian. 

4.2.2. Penyusunan Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan dua alat ukur yaitu skala pola asuh otoritarian dan 

skala perilaku bullying. Penyusunan alat ukur diawali dengan menentukan indikator 

dari masing – masing skala, yaitu aspek – aspek dari pola asuh otoritarian dan bentuk 

– bentuk dari perilaku bullying. Setelah itu peneliti membuat item – item pernyataan 

berdasarkan indikator – indikator yang telah ditentukan. 

a. Skala Pola Asuh Otoritarian 

Skala pola asuh otoritarian pada penelitian ini disusun berdasarkan aspek – 

aspek berikut : kontrol yang tinggi, tuntutan kedewasaan, komunikasi satu arah dan 
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kasih sayang yang kurang. Skala pola asuh otoritarian terdiri atas 32 item dengan 

distribusi sebaran item sebagai berikut. 

Tabel 4.1. Distribusi Sebaran Item Pola Asuh Otoritarian 

Aspek   Favourable     Unfavourable         Jumlah 

Kontrol yang tinggi 4,11,17,30 7,15,21,26 8 

Tuntutan kedewasaan 1,12,14,24 8,18,22,32 8 

Komunikasi satu arah 2,6,19,23 9,16,28,31 8 

Kasih sayang yang 

kurang 

3,5,20,27 10,13,25,29 8 

Jumlah          16              18             32 

 

b. Skala Perilaku Bullying 

Skala perilaku bullying pada penelitian ini disusun berdasarkan bentuk – 

bentuk bullying sebagai berikut : fisik, isyarat dan verbal. Skala perilaku bullying terdiri 

dari 24 item dengan distribusi sebaran item sebagai berikut. 

Tabel 4.2. Distribusi Sebaran Item Perilaku Bullying 

Bentuk      Favourable     Unfavourable        Jumlah 

Fisik 1,7,15,18 4,9,21,24 8 

Isyarat 2,8,13,22 5,10,17,20 8 

Verbal 3,11,14,19 6,12,16,23 8 

Jumlah 12 12 24 

 

4.3. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian yaitu peneliti melakukan pengambilan data di SMA 

Kesatrian 2 Semarang. Pengambilan data pada penelitian ini menggunanakan try out 

terpakai. Try out terpakai artinya pengambilan data hanya dilakukan sekali, dimana 

data yang digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas juga digunakan sebagai 

data penelitian. 
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Pengambilan data dilakukan sebanyak 8 kali kunjungan ke SMA Kesatrian 2 

Semarang. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu mengingat bersamaan dengan 

adanya jadwal pemadatan jam pembelajaran di SMA Kesatrian 2 Semarang. Peneliti 

melakukan pengambilan data dengan membagikan skala kepada siswa yang ditemui 

oleh peneliti. Dalam pengambilan data, peneliti mendatangi siswa-siswi yang berada 

didalam lingkungan SMA Kesatrian 2 Semarang, seperti dikantin, dilorong sekolah, 

ditangga sekolah dan disekitar depan kelas. Siswa diminta untuk mengisi identitas 

yang terdiri atas nama, asal sma dan tanggal pengisian. Kemudian siswa diminta 

untuk memperhatikan dan membaca ulang penjelasan dari peneliti mengenai petunjuk 

pengisian skala. 

Dalam pengisian skala yang dilakukan siswa berjalan dengan lancar. Siswa 

memahami apa yang harus mereka lakukan sebagai subjek penelitian. Meskipun 

demikian, terdapat beberapa kendala, seperti terdapat siswa yang melakukan 

pengisian skala tidak sesuai dengan petunjuk. Terdapat 7 siswa yang kurang teliti 

dalam melakukan pengisian skala dan terdapat beberapa kata skala yang maknanya 

tidak dipahami oleh 7 siswa dari jumlah 110 siswa yang diminta untuk melakukan 

pengisian skala, 

Setelah selesai melakukan pengambilan data, peneliti memilah dan memilih 

skala yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu skala – skala yang sudah terisi 

semua tanpa ada  yang terlewat. Jumlah skala yang terisi lengkap sebanyak 103 

skala dari jumlah skala yang dibagikan kepada siswa sebanyak 110 skala. Ada 7 

skala yang pengisiannya tidak sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh 

peneliti. 

4.4. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

4.4.1 Validitas dan Reliabilitas Skala Pola Asuh Otoritarian 

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa skala pola asuh otoritarian yang terdiri 

dari 32 item diperoleh 20 item valid dengan indeks 0,290 – 0,642 dan 12  item yang 

gugur. Uji reliabilitas skala pola asuh otoritarian dengan menggunakan teknik Alpha 
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Cronbach diperoleh hasil sebesar 0,849. Sebaran item valid dan gugur skala pola 

asuh otoritarian adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.3. Sebaran item Pola Asuh Otoritarian 

Aspek    Favourable     Unfavourable        Jumlah 

Kontrol yang tinggi  4,11*,17*,30 7,15*,21*,26* 8 

Tuntutan kedewasaan 1,12*,14,24* 8,18,22,32* 8 

Komunikasi satu arah 2,6,19,23 9,16*,28*,31 8 

Kasih sayang yang 

kurang 

3,5,20,27* 10,13*,25,29 8 

Jumlah          16              18              32 

 

Keterangan : 

*) Item gugur 

4.4.2. Validitas dan Reliabilitas Skala Perilaku Bullying 

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa skala perilaku bullying yang terdiri dari 

24 item diperoleh 21 item valid dengan indeks 0,342 – 0,635 dan 3 item yang gugur. 

Uji reliabilitas skala perilaku bullying dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach 

diperoleh hasil sebesar 0,868. Sebaran item valid dan gugur skala perilaku bullying 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.4 Sebaran Item Perilaku Bullying 

Bentuk Favourable Unfavourable Jumlah 

Fisik 1,7,15,18 4*,9,21,24 8 

Isyarat 2,8,13,22 5*,10,17,20 8 

Verbal 3,11,14,19 6*,12,16,23 8 

Jumlah 12 12 24 

 

Keterangan :  

*) Item gugur 

 

 


