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BAB 4 

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

4.1. Orientasi Kancah Penelitian 

 Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu menentukan 

kancah atau tempat penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa-

mahasiswi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. 

 Universitas Katolik Soegijapranata Semarang (Unika Soegijapranata) 

terletak di Jalan Pawiyatan Luhur IV nomor 1, Kecamatan Bendan Duwur, Kota 

Semarang. Unika Soegijapranata yang pada waktu sebelumnya pernah bernama 

Unika Atma Jaya, sudah berdiri pada tanggal 5 Agustus 1982. Universitas Katolik 

Soegijapranata merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di 

Indonesia yang memiliki motto “Talenta Pro Patria et Humanitate” yang memiliki 

arti talenta terbaik dipersembahkan demi bangsa-negara serta kemanusiaan. 

Saat ini Unika Soegijapranata telah memiliki sepuluh fakultas dengan satu 

Program Diploma III, dua puluh dua Program Studi Sarjana, delapan Program 

Magister, dan satu Program Doktoral. Unika Soegijapranata memiiliki beberapa 

fasilitas diantaranya perpustakaan, koneksi internet, lapangan olahraga, dan 

tempat ibadah. 

4.2. Persiapan Pengumpulan Data Penelitian 

1. Pemilihan Subjek Penelitian 

 Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa-

mahasiswi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Katolik 



27 
 

 
 

Soegijapranata Semarang, yang berusia antara 18-21 tahun dan pernah 

atau sedang memiliki pacar. 

2. Permohonan Ijin Penelitian 

 Sebelum penelitian ini dapat terlaksana, peneliti harus mendapat 

ijin terlebih dahulu dari pihak-pihak terkait. Pertama, peneliti meminta 

surat pengantar kepada Dekan Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata. Melalui surat Dekan nomor 1834/B.7.3/FP/VI/2019, 

peneliti mengajukan permohonan ijin penelitian kepada Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

Setelah pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis memberikan ijin dengan 

mengeluarkan surat nomor 01002/B.3.3/FEB/VII/2019, peneliti langsung 

melaksanakan penelitian. 

3. Penyusunan Alat Ukur 

 Alat ukur dalam penelitian ini adalah skala perilaku seks pranikah 

dan skala konsep diri. 

a. Skala Perilaku Seks Pranikah 

 Item-item yang terdapat pada skala ini dibuat berdasarkan bentuk-

bentuk perilaku seks pranikah yaitu : 

1) Bersentuhan (touching) 

2) Berciuman (kissing) 

3) Mencium di sekitar leher (necking) 

4) Bercumbu (petting) 

5) Berhubungan intim (intercourse) 

 Item dalam skala ini memiliki pernyataan favourable dan 

unfavourable. Dalam skala ini terdapat empat pilihan jawaban yaitu 
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tidak pernah (TP), kadang-kadang (KK), sering (S), selalu (SL). Untuk 

setiap pernyataan favourable memiliki nilai nol untuk jawaban tidak 

pernah, nilai satu untuk jawaban kadang-kadang, nilai dua untuk 

jawaban sering, nilai tiga untuk jawaban selalu. Sebaliknya untuk 

setiap pernyataan unfavourable memiliki nilai tiga untuk jawaban tidak 

pernah, nilai dua untuk jawaban kadang-kadang, nilai satu untuk 

jawaban sering, dan nilai nol untuk jawaban selalu. (Sebaran item 

Perilaku Seks Pranikah lihat Tabel 4.1.) 

Tabel 4.1. 

Sebaran Item Skala Perilaku Seks Pranikah 

Bentuk Perilaku Seks 
Pranikah 

Jumlah Item 
 

Favourable    Unfavourable 

TOTAL 

Bersentuhan (touching)        1,4                    5,13  4 
Berciuman (kissing)        7,8                   10,16  4 
Mencium di sekitar leher 
(necking) 

       6,11                 12,15  4 

Bercumbu (petting)      18,19                   3,7  4 
Berhubungan intim  
(intercourse) 

       2,20                  9,14  4 

TOTAL        10                      10  20 

 

b. Skala Konsep Diri 

 Item-item yang terdapat pada skala ini dibuat berdasarkan 

dimensi-dimensi konsep diri yaitu : 

1) Dimensi pengetahuan 

2) Dimensi harapan 

3) Dimensi penilaian 

 Item dalam skala ini memiliki pernyataan favourable dan 

unfavourable. Dalam skala ini terdapat empat pilihan jawaban yaitu 
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sangat tidak sesuai (STS), tidak sesuai (TS), sesuai (S), sangat sesuai 

(SS). Untuk setiap pernyataan favourable memiliki nilai satu untuk 

jawaban sangat tidak sesuai, nilai dua untuk jawaban tidak sesuai, nilai 

tiga untuk jawaban sesuai, nilai empat untuk jawaban sangat sesuai. 

Sebaliknya untuk setiap pernyataan unfavourable memiliki nilai empat 

untuk jawaban sangat tidak sesuai, nilai tiga untuk jawaban tidak 

sesuai, nilai dua untuk jawaban sesuai, nilai satu untuk jawaban 

sangat sesuai. (Sebaran item Konsep Diri lihat tabel 4.2.) 

Tabel 4.2.  

Sebaran Item Skala Konsep Diri 

Dimensi Konsep Diri 
Jumlah Item 

 
Favourable    Unfavourable 

TOTAL 

Dimensi pengetahuan      4,7,14               1,10,17         6 

Dimensi harapan      2,8,13               9,11,16         6 
Dimensi penilaian     3,12,18               5,6,15          6 

TOTAL          9                        9        18 

 
4.3. Uji Coba Alat Ukur 

  
  Sebelum melakukan pengumpulan data, peneliti terlebih dahulu 

melakukan uji coba terhadap alat ukur yang akan digunakan dengan tujuan untuk 

mengetahui validitas dan reabilitas dari alat ukur tersebut. Namun, sebelum uji 

coba alat ukur dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji validitas isi oleh 

pembimbing skripsi. Uji coba alat ukur peneliti lakukan di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Peneliti memilih Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sebagai lokasi 

uji coba alat ukur dengan pertimbangan bahwa peneliti  juga sedang menempuh 

pendidikan di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sehingga peneliti 

dapat lebih mudah mengumpulkan data. Sebelum melakukan uji coba alat ukur, 
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peneliti terlebih dahulu mengajukan surat permohonan ijin penelitian dari Kepala 

Program Studi Sarjana Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

dan ditujukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. 

  Penelitian uji coba alat ukur mengambil subjek sebanyak 50 orang 

mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata yang pernah memiliki atau masih memiliki pacar dengan kisaran 

usia 18-21 tahun dan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2019. Uji coba alat ukur 

peneliti lakukan dengan menyebarkan 50 skala kepada subjek yang dapat 

peneliti temui secara langsung.  

  Selanjutnya, peneliti melakukan pencatatan hasil dan membuat tabulasi 

data untuk kemudian dilanjutkan dengan melakukan uji validitas dan realibitas 

pada tanggal 26 Juli 2019. Perhitungan uji validitas dan reliabilitas dilakukan 

dengan bantuan program IBM SPSS (Statistical Packages for the Social 

Sciences) Statistic for 20.0 for Windows. Uji validitas dilakukan dengan teknik 

korelasi Product Moment yang kemudian dikoreksi dengan menggunakan 

korelasi Part-Whole. Berdasarkan uji validitas yang dilakukan didapatkan hasil 

sebagai berikut : 

a. Skala Perilaku Seks Pranikah 

 Hasil perhitungan skala perilaku seks pranikah pada remaja dari 

20 item yang diujikan, pengujian dilaksanakan dua putaran dan memiliki 

koefisien korelasi di atas r tabel (0,279) diperoleh 19 item valid dan 1 item 

gugur dengan p<0,05. Nilai koefisien Alpha Cronbach putaran pertama 

0,914 lalu selanjutnya peneliti menghilangkan item gugur dan melakukan 

pengujian putaran kedua yang mendapatkan nilai koefisien 0,921 yang 
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berarti alat ukur tersebut valid dan reliabel sehingga layak dipakai dalam 

penelitian. 

Tabel 4.3. 

Sebaran Item Valid atau Gugur Skala Perilaku Seks Pranikah 

Bentuk Perilaku Seks 
Pranikah 

Jumlah Item 
 

Favourable    Unfavourable 

TOTAL 

Bersentuhan (touching)        1,4                    5,13  4 
Berciuman (kissing)        7,8                   10,16  4 
Mencium di sekitar leher 
(necking) 

       6,11                 12,15*  4 

Bercumbu (petting)      18,19                   3,7  4 
Berhubungan intim  
(intercourse) 

       2,20                  9,14  4 

TOTAL        10                      10  20 

Dengan (*) Item Gugur 

b. Skala Konsep Diri 

  Hasil perhitungan skala konsep diri dari 18 item yang diujikan, 

pengujian dilaksanakan dua putaran dan memiliki koefisien di atas r tabel 

(0,279) diperoleh 15 item valid dan 3 item gugur dengan p<0,05. Nilai 

koefisien Alpha Cronbach putaran pertama 0,855 lalu selanjutnya peneliti 

menghilangkan item gugur dan melakukan pengujian putaran kedua yang 

mendapatkan nilai koefisien 0,868 yang berarti alat ukur tersebut valid 

dan reliabel sehingga layak dipakai dalam penelitian. 

Tabel 4.4.  

Sebaran Item Valid atau Gugur Skala Konsep Diri 

Dimensi Konsep Diri 
Jumlah Item 

 
Favourable    Unfavourable 

TOTAL 

Dimensi pengetahuan      4*,7,14             1*,10,17         6 
Dimensi harapan       2,8,13             9,11*,16         6 
Dimensi penilaian      3,12,18              5,6,15          6 

TOTAL           9                       9        18 

Dengan (*) Item Gugur 
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4.4. Pengumpulan Data Penelitian 

 Pengumpulan data penelitian dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2019, 

ditunjukan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang, pernah atau masih memiliki pacar dan berumur 18-21 

tahun. Pengumpulan data skala penelitian ini dilakukan di gedung Justinus yang 

ada di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, pada saat sebelum atau 

sesudah perkuliahan.   

Peneliti menyebarkan skala langsung kepada subjek di gedung Justinus 

di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang seperti di depan gedung 

Justinus, lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Sebelum skala dibagikan, 

peneliti melakukan pendekatan dengan tujuan untuk mengetahui apakah subjek 

sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Ketika subjek sudah sesuai 

dengan kriteria yang dimaksud oleh peneliti, peneliti menjelaskan cara 

mengerjakan kedua skala tersebut kepada subjek. 

 Subjek mengisi identitas dan skala sesuai dengan pilihan jawaban yang 

sudah disediakan,serta setelah selesai pengisian peneliti mengecek kembali 

kelengkapan jawaban di skala apakah sudah terisi semua atau belum. Ada 

beberapa subjek yang kurang mengerti maksud dari item skala yang ada 

sehingga peneliti harus menjelaskan kepada subjek mengenai maksud item 

skala tersebut. Selain itu kondisi pengambilan data di tempat umum juga 

menyebabkan subjek terdistraksi oleh lingkungan sekitar. Skala penelitian 

berjumlah 60 skala dan semua memenuhi syarat untuk diskor dan dianalisis. 

 

 

 


