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BAB IV 

PERSIAPAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

4.1. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti terlebih dahulu menentukan 

tempat atau kancah pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilakukan di kota 

Semarang, Jawa tengah. Kota Semarang adalah ibukota provinsi Jawa 

tengah yang terletak di sebelah utara pulau jawa dan berbatasan dengan 

laut jawa di sebelah utara, sebelah timur kabupaten Demak, sebelah barat 

kabupaten Kendal, dan sebelah selatan dengan kabupaten Semarang. Dan 

terdiri dari 16 kecamatan dan 117 kelurahan.  

Jumlah total penduduk 1.814.110 jiwa. Populasi yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah lesbian di Kota Semarang berusia 20-30 tahun. 

Peneliti menemui 7 Key informan yang dapat mengarahkan peneliti untuk 

menemui lebih banyak subjek. Beberapa subjek adalah teman lesbian 

sekumpulan orang kunci, beberapa lagi teman yang mereka temui dari grup 

sosial media yang mewadahi aktivitas lesbian. Berikut adalah halaman 

facebook dari komunitas lesbian Semarang yang menjadi komunitas salah 

satu Key Informan peneliti : 
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Grup facebook ini adalah grup/komunitas lesbian di Semarang yang 

beranggotakan 777 anggota. Grup ini dibuat pada tanggal 24 Oktober 2016 

dan grup ini sudah berganti nama selama lima kali. Pada akhir tahun 2021, 

anggota grup tersebut meningkat menjadi 1.400an anggota. 

 

 

Grup sosial media ini juga aktif bukan hanya dalam dunia internet, 

namun juga menjadi sarana komunikasi dan koordinasi untuk mengadakan 
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pertemuan tatap muka secara langsung. Grup ini terbilang ekskluif dan 

berhati-hati dalam menerima anggota, terbukti dari permintaan mereka 

mengenai data diri dan foto KTP yang dilakukan bila mereka akan 

menerima anggota yang akan bergabung dan mengadakan pertemuan. 

 

4.2 Persiapan Pengumpulan Data 

Dalam rangka menghindari terjadinya kesalahan maupun kesulitan 

dalam pelaksanaan penelitian, maka suatu penelitian hendaknya 

dipersiapkan secara baik dan matang. Berhubungan dengan hal ini, maka 

peneliti telah mempersiapkan beberapa hal sebelum melakukan penelitian, 

yang meliputi persiapan di bidang penyusunan alat ukur, pendekatan 

dengan key informan, dan perijinan. 

Pendekatan key informan dilakukan dengan mengadakan pertemuan 

informal sehingga terbentuk suasana yang lebih personal. Setelah suasana 

dinilai kondusif, Langkah berikutnya adalah meminta bantuan key informan 

untuk menyebar kuesioner ke responden. Kuesioner disebarkan melalui link 

google form kepada key informan, untuk dilanjutkan ke responden. link 

google form yang disebarkan adalah 

https://docs.google.com/forms/d/1MmTV9eEawSzo_RhUb5fR4c8NquZ3fu

pf5yrVclDzCb0/edit?usp=sharing . 

Pengambilan data ini juga menggunakan surat keterangan penelitian 

yang dikeluarkan oleh Fakultas Psikologi universitas Soegijapranata 

dengan nomer surat 1181/B.7.3/FP/VII/2020. 
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4.2.1. Penyusunan Alat Ukur 

4.2.1.1 Skala Konsep Diri 

Skala ini bertujuan untuk mengetahui konsep diri pada lesbian di kota 

Semarag yang berusia 20-30 tahun. Alternatif jawaban pada skala yang 

digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat, yaitu SS: sangat 

sesuai; S: sesuai; TS: tidak sesuai; STS: sangat tidak sesuai. Sistem 

penilaian skala akan berubah – ubah dari satu sampai empat tergantung 

pada keadaan subyek menjawab pernyataan tersebut. Pernyataan 

termasuk  favourable, subyek memperoleh skor 4 jika menjawab 

pernyataan dengan jawaban sangat  sesuai (SS), nilai 3 jika subyek 

menjawab dengan jawaban sesuai (S), nilai 2 jika subyek menjawab 

dengan jawaban tidak sesuai (TS), nilai 1 jika subyek menjawab dengan 

jawaban sangat tidak sesuai (STS). Pernyataan yang termasuk 

unfavourable, subyek akan mendapatkan skor 4 jika menjawab sangat tidak 

sesuai (STS), skor 3 jika subyek menjawab tidak sesuai (TS), skor 2 jika 

subyek menjawab sesuai (S), skor 1 jika subyek menjawab sangat sesuai 

(SS). Adapun sebaran item uji coba sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Blue Print Skala Konsep diri 
Aspek-Aspek Favourable Unfavourable Jumlah 

Aspek fisiologis 1,9,17 2,10,18 6 
Aspek psikologis 3,11,19 4,12,20 6 
Aspek psiko-sosiologis 5,13,21 6,14,22 6 
Aspek psikoetika dan Moral 7,15,23 8,16,24 6 
Jumlah 12 12 24 
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4.2.1.2. Skala Penerimaan Diri Lesbian  

Skala ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan diri pada lesbian 

yang berusia 20-30 tahun. Alternatif jawaban pada skala yang digunakan 

dalam penelitian ini dibagi menjadi empat, yaitu SS: sangat sesuai; S: 

sesuai; TS: tidak sesuai; STS: sangat tidak sesuai. Sistem penilaian skala 

akan berubah – ubah dari satu sampai empat tergantung pada keadaan 

subyek menjawab pernyataan tersebut. Pernyataan termasuk  favourable, 

subyek memperoleh skor 4 jika menjawab pernyataan dengan jawaban 

sangat  sesuai (SS), nilai 3 jika subyek menjawab dengan jawaban sesuai 

(S), nilai 2 jika subyek menjawab dengan jawaban tidak sesuai (TS), nilai 1 

jika subyek menjawab dengan jawaban sangat tidak sesuai (STS). 

Pernyataan yang termasuk unfavourable, subyek akan mendapatkan skor 

4 jika menjawab sangat tidak sesuai (STS), skor 3 jika subyek menjawab 

tidak sesuai (TS), skor 2 jika subyek menjawab sesuai (S), skor 1 jika 

subyek menjawab sangat sesuai (SS). Adapun sebaran item ujicoba 

sebagai berikut:  

Tabel 4.2 Blue Print Skala Penerimaan diri 
Faktor-faktor Favourable Unfavourable Jumlah 
Mengenal kekurangan pada 
dirinya 

1,11,21 2,12,22 6 

Menerima keadaan dan sifat 
dirinya 

3,13,23 4,14,24 6 

Menerima kekurangan tanpa 
penyesalan, 

5,15,25 6,16,26 6 

Menempatkan diri dalam suatu 
perspektif yang realistic 

7,17,27 8,18,28 6 

Tidak konflik dengan dirinya 9,19,29 10,20,30 6 
Jumlah 15 15 30 
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4.3. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Pengujian terhadap validitas dan reliabilitas kedua  alat ukur dilakukan 

melalui bantuan program komputer Statistical Packages for Social Sciences 

(SPSS) versi 22.0 uji validitas dilakukan dengan Korelasi Product Moment, 

sedangkan untuk uji reliabilitas dilakukan melalui Alpha Cronbach. 

Penelitian ini menggunakan metode Try out terpakai. Pengumpulan data 

menggunakan google form dengan link sebagai berikut 

https://docs.google.com/forms/d/1MmTV9eEawSzo_RhUb5fR4c8NquZ3fu

pf5yrVclDzCb0/edit?usp=sharing sebanyak 67 orang. Pengumpulan data 

ini dilakukan dari tangggal 3 Agustus 2020 hingga 11 Agustus 2020. Cara 

merekrut responden menggunakan snowball sampling.  

 

4.3.1 Skala Konsep Diri 

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap skala konsep diri, diperoleh 

hasil bahwa dari 24 item yang diujicobakan, ternyata terdapat 2 item yang 

gugur atau tidak valid, sehingga total item yang valid adalah 22 item dengan 

nilai lebih besar daripada koefisien korelasi 0,240 (r tabel). Perincian 

mengenai item yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel berikut. 

 
Tabel 4.3. Hasil Uji Skala Konsep Diri 

Aspek-Aspek Favourable Unfavourable Jumlah valid 
Aspek fisiologis 1,9,17 2,10,18 6 
Aspek psikologis 3,11,19 4,12,20 6 
Aspek psiko-sosiologis 5,(13),21 6,14,22 5 
Aspek psikoetika dan Moral 7,15,(23) 8,16,24 5 
Jumlah valid 10 12 22 

(  ) = Item gugur 
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Hasil uji reliabilitas terhadap skala konsep diri memperoleh hasil 

koefisien reliabilitas sebesar 0,900 yang berarti skala tersebut dapat 

diandalkan untuk mengungkap konsep diri  pada subjek penelitian. Hasil 

perhitungan selengkapnya pada Lampiran. 

 

4.3.2. Skala penerimaan diri lesbian  

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap skala penerimaan diri lesbian, 

diperoleh hasil bahwa dari 30 item yang diujicobakan, ternyata terdapat 18 

item yang gugur atau tidak valid, sehingga total item yang valid adalah 12 

item dengan nilai lebih besar daripada koefisien korelasi 0,240 (r tabel). 

Perincian mengenai item yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.3. Hasil Uji Skala penerimaan diri lesbian 

Ciri-ciri Favourable Unfavourable Jumlah
valid 

Mengenal kekurangan pada 
dirinya 

(1),(11),(21) (2),(12),(22) 0 

Menerima keadaan dan sifat 
dirinya 

(3),(13),(23) (4),(14),(24) 0 

Menerima kekurangan tanpa 
penyesalan, 

5,(15),25 6,(16),26 4 

Menempatkan diri dalam suatu 
perspektif yang realistic 

7,(17),27 8,(18),28 4 

Tidak konflik dengan dirinya 9,(19),29 10,(20),30 4 
Jumlah valid 6 6 12 
(  ) = Item gugur 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa ciri-ciri “mengenai 

kekurangan pada dirinya” dan “menerima keadaan dan sifat dirinya” gugur.  
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Gugurnya dua ciri ciri tersebut di karenakan subyek kurang 

mengenal dirinya secara utuh. Melalui diskusi dengan expert diperoleh 

penjelasan bahwa ciri ciri mengenai kekurangan pada dirinya” dan 

“menerima keadaan dan sifat dirinya” mirip atau hampir sama dengan ciri-

ciri “menerima kekurangan tanpa penyesalan”, sehingga dipandang telah 

terwakilkan. 

Hasil uji reliabilitas terhadap skala penerimaan diri lesbian 

memperoleh hasil koefisien reliabilitas sebesar 0,841 yang berarti skala 

tersebut dapat diandalkan untuk mengungkap penerimaan diri lesbian. 

Hasil perhitungan selengkapnya pada Lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


