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BAB 4 

PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

4.1 Orientasi Kancah Penelitian  

Penelitian ilmiah haruslah spesifik dan tidak melebar, untuk itu pada sub 

bab ini peneliti akan menjelaskan batasan yang akan mengarahkan penelitian 

pada hasil yang jelas. Kancah penelitian ini dilakukan pada mahasiswa yang 

berjenis kelamin perempuan angkatan 2017-2020 yang berkuliah di Perguruan 

Tinggi Semarang. 

Alasan peneliti mengambil subjek mahasiswa yang sedang berkuliah di 

Perguruan Tinggi Semarang dikarenakan peneliti menemukan beberapa kasus 

kekerasan dalam pacaran yang terjadi di kota Semarang. Hal ini sesuai laporan 

dari Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia 

(LRC-KJHAM) Semarang, yang menyebutkan bahwa kasus kekerasan terhadap 

perempuan saat pacaran mendominasi di ibu kota provinsi Jawa Tengah. Dalam 

kurun dua bulan, Januari hingga Februari 2017, LRC-KJHAM mencatat terdapat 

58 kasus, tertinggi kasus kekerasan dalam pacaran. Alasan lainnya peneliti 

menggunakan subjek mahasiswa yang berkuliah di Semarang karena mudah 

dijangkau oleh peneliti. 

4.2 Persiapan Pengambilan Data  

Peneliti mempersiapkan alat ukur penelitian yang digunakan sebelum 

akhirnya mengambil data pada subjek penelitian yang ditetapkan. 
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4.2.1 Penyusunan Alat Ukur 

a. Skala Harga Diri  

Skala harga diri dalam penelitian ini dibuat berdasarkan aspek-aspek 

harga diri yang disampaikan oleh Coopersmith (dalam Halimah & Ecalima 

2010), yaitu kekuatan, keberartian, kebajikan, dan kemampuan. Skala 

berjumlah 12 item yang terdiri dari dua jenis pernyataan, yaitu favourable dan 

unfavourable, dapat dilihat lebih jelas pada tabel 4.1 persebaran item pada 

skala harga diri, yaitu 

 

Tabel 4.1 Persebaran Nomor Item Skala Harga Diri 

 

 

b. Skala Kekerasan dalam Pacaran  

Skala kekerasan dalam pacaran dalam penelitian ini dibuat berdasarkan 

bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran menurut Sonny Set (2009) , yaitu 

kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, dan kekerasan 

verbal. Skala berjumlah 12 item yang terdiri dari dua jenis pernyataan, yaitu 

favourable dan unfavourable, dapat dilihat lebih jelas pada tabel 4.2 

persebaran item pada skala kekerasan dalam pacaran, yaitu :  

 

Aspek Harga Diri Favourable Unfavourable Jumlah 

Kekuatan 1, 4 2 3 

Keberartian 3 5,6 3 

Kebijakan  10, 12 7 3 

Kemampuan  8 9, 11 4 

Jumlah 6 6 12 
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Tabel 4.2 Persebaran Nomor Item Skala Kekerasan dalam Pacaran 

 

 

 

4.2.2  Perijinan Penelitian  

Perijinan penelitian dilakukan dengan google form beserta alat ukur 

kepada setiap responden sebagai subjek penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk Kekerasan dalam Pacaran Favourable Unfavourable Jumlah 

Kekerasan fisik  3, 5 1 3 

Kekerasan emosional 9 2, 12 3 

Kekerasan seksual 7 4, 8 3 

Kekerasan verbal  10 6, 11 3 

Jumlah 5 7 12 
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4.3 Uji Coba Alat Ukur  

Penelitian ini menggunakan model uji coba terpakai, artinya subjek 

penelitian yang digunakan untuk uji coba alat ukur digunakan pula sebagai data 

penelitian sungguhan dengan satu kali pengambilan data. Data yang terkumpul 

sebanyak 80 responden yang merupakan mahasiswa berjenis kelamin 

perempuan angkatan 2017-2020 yang berkuliah di Perguruan Tinggi Semarang. 

Pengambilan data responden dilakukan pada 20 Juni 2021 menggunakan G-

form. Data dapat dlihat pada tabel di bawah ini :  

Tabel 4.3 Asal Perguruan Tinggi Responden  

Asal Perguruan Tinggi Jumlah Responden 

Universitas Katolik Soegijapranata 45 

Universitas Diponegoro 25 

Unversitas Negeri Semarang 4 

Universitas Dian Nuswantoro 

Universitas Pandanaran 

Politeknik Negeri Semarang 

Universitas PGRI Semarang 

Universitas Wahid Hasyim 

UIN Walisongo 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Jumlah 80 
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4.3.1  Validitas dan Reliabilitas Skala Harga Diri 

Berdasarkan uji validitas alat ukur pada variabel harga diri, ditempuh 

sebanyak dua putaran dengan menggunakan teknik korelasi product moment 

Pearson dan dikoreksi dengan part whole. Skala harga diri memiliki item 

sebanyak 12 item. Setelah dua putaran, item-item alat ukur yang valid 

berjumlah 9 item, dan 3 item gugur, yaitu Y1, Y5, dan Y7.  Rentang validitas 

pengukuran antara 0,247 – 0,589, dengan r tabel  0,2199. Dilihat lebih jelas 

pada tabel 4.3 di bawah ini :  

 

Tabel 4.4. Item Valid dan Gugur Skala Harga Diri 

Ket : tanda * item gugur 

Uji reliabilitas skala harga diri dilakukan dengan menggunakan teknik 

Alpha Cronbach didapatkan hasil 0,779, hal ini berarti skala harga diri memiliki 

tingkat reliabilitas yang tinggi. 

4.3.2 Validitas dan Reliabilitas Skala Kekerasan dalam Pacaran 

Berdasarkan uji validitas alat ukur pada variabel kekerasan dalam 

pacaran, ditempuh sebanyak dua putaran dengan menggunakan teknik 

korelasi product moment Pearson dan dikoreksi dengan part whole. Skala 

kekerasan dalam pacaran memiliki item sebanyak 12. Setelah dua putaran, 

Aspek Harga Diri Favourable Unfavourable 
Jumlah Item 

Valid 

Kekuatan 1*, 4 2 2 

Keberartian 3 5*, 6 2 

Kebijakan  10, 12 7* 2 

Kemampuan  8 9, 11 3 

Total item valid 5 4 9 
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item-item yang valid berjumlah 11, 1 item gugur yaitu X1. Rentang validitas 

pengukuran antara 0,285 - 0,691 , dengan r tabel yaitu 0,2199. Dapat dilihat 

lebih jelas pada tabel di bawah ini :  

Tabel 4.5. Item valid dan gugur Skala Kekerasan dalam Pacaran 

Ket : tanda * item gugur. 

Uji reliabilitas kekerasan dalam pacaran dilakukan dengan teknik Alpha 

Cronbach, didapatkan nilai reliabel sebesar 0,849 , artinya skala kekerasan 

dalam pacaran penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.  

4.4 Pengumpulan Data Penelitian 

Data penelitian menggunakan data subjek uji coba alat ukur sebanyak 80 

responden. Setelah dilakukan dua uji coba yaitu uji coba validitas dan uji coba 

reliabilitas, peneliti memastikan bahwa keseluruhan item bersifat valid dan 

reliabel. Diketahui berdasarkan  hasil uji validitas skala harga diri, dari total item 

awal sebanyak 12 item, terdapat 3 item gugur yaitu, Y1, Y5, dan Y7, sehingga 

data penelitian skala harga diri memiliki 9 item valid sesuai dengan tabel. Skala 

kekerasan dalam pacaran memiliki total item awal sebanyak 12 item, dari 12 item 

terdapat 1 item gugur yaitu X1. Data penelitian skala kekerasan dalam pacaran 

menggunakan 11 item valid sesuai dengan tabel. Setelah menghapus data-data 

yang gugur saat uji validitas, peneliti melakukan pengujian data dengan 

melakukan uji asumsi dan hipotesis. 

Bentuk Kekerasan dalam 

Pacaran 
Favourable Unfavourable 

Jumlah Item 

Valid 

Kekerasan fisik 3, 5 1* 2 

Kekerasan emosional 9 2, 12 3 

Kekerasan seksual 7 4, 8 3 

Kekerasan verbal 10 6, 11 3 

Total item valid 5 6 11 


