
BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A.  Orientasi Kancah Penelitian 

Study lapangan dimulai dengan survey awal yang dilaksanakan pada 

tanggal  2  Februari 2007 – 2 Maret 2007. Peneliti sebelumnya sudah 

mengenal dan seringkali terlibat dalam kehidupan sehari-hari para subyek 

penelitian karena peneliti sendiri berasal dari tempat yang sama dengan 

tempat tinggal subyek, yaitu Cilacap. Subyek yang diambil datanya 

bertempat tinggal di Kelurahan Cilacap. 

Kelurahan Cilacap terletak di kecamatan Cilacap selatan, Kabupaten 

Cilacap, Jawa Tengah. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan adalah 

sekitar dua kilometer, dan memiliki jarak sekitar empat kilometer dari pusat 

pemerintahan kabupaten. 

Luas wilayah kelurahan Cilacap adalah 171,364 hektar dan memiliki 

ketinggian tanah sekitar empat meter dari permukaan air laut. Disebelah 

utara Kelurahan Cilacap berbatasan dengan Kelurahan Tegalkamulyan, 

disebelah selatan Kelurahan Cilacap berbatasan dengan Selat 

Nusakambangan, disebelah barat Kelurahan Cilacap berbatasan dengan 

Kelurahan Sidakaya dan disebelah timur Kelurahan Cilacap berbatasan 

dengan Samudra Indonesia. 

Topografi Kelurahan Cilacap adalah dataran rendah dan mempunyai 

suhu udara rata-rata 300 Celcius. Jumlah penduduk Kelurahan Cilacap 
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seluruhnya adalah 15.854 jiwa. Jumlah penduduk yang sudah mempunyai 

mata pencaharian di kelurahan Cilacap adalah 6.194 jiwa, dimana 4.127 

jiwa bermata pencaharian sebagai nelayan.  

 

B. Persiapan Penelitian 

Suatu penelitian hendaknya dipersiapkan secara baik dan matang 

untuk menghindari kesalahan maupun kesulitan dalam pelaksanaan 

penelitian. Berkenaan dengan hal tersebut maka peneliti telah 

mempersiapkan beberapa hal sebelum melakukan penelitian menyangkut 

persiapan dibidang penyusunan alat ukur. 

Penyusunan alat ukur, persiapan yang dilakukan dalam menyusun 

alat ukur yang terdiri dari satu alat ukur yaitu skala harga diri. Skala harga 

diri ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui harga diri subyek. Skala 

harga diri disusun berdasarkan tiga aspek yang terdapat pada skala harga 

diri yang peneliti susun berdasarkan aspek-aspek harga diri yang peneliti 

simpulkan dari beberapa tokoh. Aspek-aspek tersebut yaitu rasa diterima, 

rasa mampu, dan  rasa dibutuhkan. Skala ini terdiri atas 30 item. Item 

tersebut terbagi menjadi dua kelompok yaitu favorable  sebanyak 15 item 

dan unfavorable sebanyak 15 item dengan empat kemungkinan jawaban 

yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak 

Sesuai (STS). Pada item favorable, pernyataan yang ada mendukung 

aspek harga diri sedangkan item unfavorable, pernyataan yang tidak 

 



 38

mendukung aspek harga diri. Variasi sebaran item sakal harga diri dapa 

dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2 
Sebaran Item Skala Harga Diri Penjudi 

Bagan Siapi-api 
 

Item No. Aspek 
favorable unfavorable 

Jumlah

1. Rasa diterima 1,7,13,19,21 4,10,16,22,28 10 
2. Rasa mampu 5,11,17,23,29 2,8,14,20,26 10 
3. Rasa dibutuhkan 3,9,15,21,27 6,12,18,24,30 10 

Jumlah 15 15 30 
 
 
C. Pelaksanaan Penelitian 

Pengambilan data pada penelitian ini mengunakan metode try out 

terpakai. Hal ini dilakukan mengingat terbatasnya jumlah subyek penelitian 

serta efisiensi dalam segi waktu, tenaga dan biaya. Pada metode try out 

terpakai, penyebaran skala atau pengambilan data hanya dilakukan satu kali 

saja dalam arti data subyek yang telah digunakan untuk data uji coba juga 

akan digunakan sebagai data penelitian. 

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal 23 Agustus sampai 30 

Agustus 2007. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara Incidental 

Sampling. Pada pelaksanaannya, skala dibagikan kepada 40 orang laki-laki 

dan 30 orang wanita Cilacap asli Bagan Siapi-api yang bermain judi di 

Cilacap. Pembagian skala dilakukan secara langsung kepada subyek-

subyek yang kebetulan ditemui oleh peneliti pada tanggal tersebut, dan 

penulis menunggu hingga skala dikembalikan. Dalam pelaksanaan 
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penelitian ini, tidak semua skala dikembalikan tapi diambil pada hari 

berikutnya. 

 

D.  Pengujian Validitas Dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Uji Validitas 

Data yang diperoleh dari hasil penyebaran skala harga diri 

selanjutnya ditabulasi. Setelah itu hasil tabulasi dianalisis validitasnya 

dengan menggunakan program Statistical Package for Social Science 

(SPSS) for Windows release 13.00. 

Berdasarkan uji validitas tersebut diperoleh hasil bahwa skala 

harga diri yang diberikan pada 70 orang, yang terdiri dari 30 item 

terdapat 1 item yang gugur yaitu nomor 30. Dengan demikian terdapat 

29 item valid dengan koefisien korelasi yang sudah dikoreksi bergerak 

dari 0,275 - 0,747. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran C. Untuk mengetahui item yang valid dan gugur pada skala 

harga diri, dapat dilihat pada tabel 6 berikut : 

Tabel 3 
Sebaran Item Valid dan Gugur 

Skala Harga Diri 
Item No. Aspek 

favorable unfavorable 
Jumlah 

Item valid
1. Rasa diterima 1,7,13,19,21 4,10,16,22,28 10 
2. Rasa dibutuhkan 5,11,17,23,29 2,8,14,20,26 10 
3. Rasa mampu 3,9,15,21,27 6,12,18,24,(30) 9 

Jumlah 15 14 29 
Keterangan :  
Nomor dalam tanda kurung (..) adalah nomor item yang gugur. 
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2. Uji Reliabilitas 

Keterandalan (reliabilitas) kedua skala dalam penelitian ini diuji 

dengan menggunakan teknik uji reliabilitas Alpha Cronbach yang 

diolah dengan program Statistical Package for Social Science (SPSS) 

for Windows release 13.00. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa 

kedua skala reliabel. Koefisien reliabilitas untuk skala harga diri adalah 

0,929. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C 

dan C. 
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