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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

Dalam melaksanakan suatu penelitian, diperlukan persiapan yang 

baik dan terencana dengan matang. Dalam pelaksanaan penelitian ada 

tahap-tahap tertentu yang harus dilakukan oleh peneliti, dimana setiap 

tahapan tersebut sangat menunjang pelaksanaan tahap penelitian 

selanjutnya. Beberapa tahapan penelitian adalah sebagai berikut :  

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum melaksanakn penelitian, langkah pertama yang dilakukan 

adalah menentukan tempat atau kancah penelitian dan memberikan 

gambaran yang singkat, jelas dan menyeluruh mengenai situasi yang 

merupakan ciri khas dari kancah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan 

terhadap siswa dan siswi kelas XI di Sekolah Menengah Umum. Pada 

penelitian ini SMU yang dijadikan kancah penelitian adalah SMU “Don 

Bosco” Semarang yang berada di Jl. Sultan Agung 133 Semarang. 

Sebelum menjadi SMU Don Bosco, sekolah ini mempunyai nama 

Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Don Bosco, karena pemerintah 

menghentikan Sekolah Pendidikan Guru maka sekolah ini menjadi SMU 

Don Bosco di bawah naungan Yayasan Pangudi Luhur yang berpusat di Jl. 

Dr. Sutomo No. 4 Semarang yang mengelola sekolah-sekolah Pangudi 

Luhur se-Indonesia dari TK sampai dengan SLTA. 

SMU Don Bosco pertama kali meluluskan siswa tahun 1990 dengan 

kelulusan 100%. Pada perkembangannya SMU Don Bosco mulai dikenal 
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masyarakat sampai saat ini tahun pelajaran 2006/2007 dengan rincian 

sebagai berikut :  

Tabel 3. Jumlah Kelas 

Kelas X Kelas XI 
IPA 

Kelas XI 
IPS 

Kelas XII 
IPA 

Kelas XII 
IPS Jumlah 

6 kelas 3 kelas 3 kelas 3 kelas 3 kelas 18 kelas 
 

Tabel 4. Jumlah Siswa 

Kelas X Kelas XI 
IPA 

Kelas XI 
IPS 

Kelas XII 
IPA 

Kelas XII 
IPS Jumlah 

210 114 88 116 105 633 
 

Tabel 5. Jumlah Guru dan Karyawan Tetap  
Gur

u 
Peg. 
TU Laboran Perpustakaa

n 
Pemb. 

Pelaksana 
Satpa

m 
Jumla

h 
35 3 1 1 6 2 48 

 

Pemilihan lokasi penelitian di SMU Don Bosco Semarang didasarkan 

pada pertimbangan sebagai berikut : 

1. Belum pernah ada penelitian yang serupa mengenai Hubungan Pola 

Asuh Otoriter Orang Tua dengan Depresi pada Remaja di SMU Don 

Bosco Semarang. 

2. Subyek yang ada memenuhi syarat pengumpulan data. 

3. Lokasi Penelitian mudah dijangkau. 

4. Pertimbangan efisiensi waktu dan biaya. 

5. Mendapat tanggapan yang positif dari SMU Don Bosco Semarang pada 

penelitian yang dilakukan. 

6. Ada beberapa siswa SMU Don Bosco yang menunjukkan gejala-gejala 

depresi. 
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B. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian dimulai dengan penentuan kancah penelitian, 

penyusunan alat ukur dan perijinan pelaksanaan penelitian, kemudian baru 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas dari alat ukur yang dipakai. 

1. Penyusunan Skala 

Penyusunan Skala meliputi prosedur pembuatan skala, yaitu 

menentukan jumlah item yang akan dibuat, menentukan nilai, membuat 

pernyataan-pernyataan favorable dan unfavorable pada tiap-tiap aspek, 

menyusun pernyataan-pernyataan tersebut secara acak. Pernyataan-

pernyataan dari skala pola asuh otoriter orang tua dan skala depresi pada 

remaja dibuat sesederhana mungkin sehingga subyek penelitian mudah 

memahami dan tidak merasa jenuh. 

Dalam penelitian ini dibuat dua buah alat ukur yang berbentuk skala, 

yaitu skala pola asuh otoriter orang tua dan depresi remaja. 

a) Skala Depresi Pada Remaja 

Skala depresi pada remaja disusun dengan menggunakan skala 

modifikasi dari The Beck Depression Inventory (BDI) yang telah 

diadaptasi dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari 21 item yang 

menggambarkan 21 kategori sikap dan manifestasi gejala depresi. 

Manifestasi gejala tersebut antara lain :  

a. Emosi. 

b. Kognitif. 

c. Motivasional. 

d. Vegetatif dan Fisik. 
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Jumlah item pada skala depresi terdiri dari 21 item. Sebaran item skala 

depresi dapat dilihat pada tabel 6.  

Tabel 6. Sebaran Item Skala Depresi 
Manifestasi  Gejala  No Item 

Emosi  • Keadaan sedih. 
• Menangis. 
• Mudah tersinggung. 
• Perasaan Pesimis. 
• Perasaan tidak puas. 
• Perasaan bersalah. 

1 
9 

15 
2 
4 
5 

Kognitif  • Perasaan dihukum. 
• Gagal. 
• Kebencian terhadap diri sendiri. 
• Menyalahkan diri sendiri. 
• Penyimpangan citra tubuh. 

6 
3 

19 
 

10 
8 

Motivasional  • Keinginan untuk bunuh diri. 
• Menarik diri dari hubungan sosial. 
• Tidak mampu mengambil 

kesimpulan. 
• Kemunduran dalam pekerjaan. 

21 
7 
 

11 
 

16 
Vegetatif dan 

Fisik  

• Gangguan tidur. 

• Kelelahan. 

• Kehilangan selera makan. 

• Penurunan berat badan. 

• Gejala-gejala psikosomatis. 

• Kehilangan libido. 

14 

12 

13 

18 

20 

17 

 

b) Skala Pola Asuh Otoriter Orang Tua 

Skala pola asuh otoriter orang tua ini disusun untuk mengetahui 

tingkat pola asuh otorter yang diterapkan oleh orang tua dengan 
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memperhatikan skor dari skala tersebut. Penyusunan skala pola asuh 

otoriter ini berdasarkan lima komponen pola asuh otoriter, yaitu : 

a. Pendidikan bersifat kaku. 

b. Hukuman dan  Pujian. 

c. Kontrol terhadap anak kaku. 

d. Kurangnya saling pengertian. 

e. Kurangnya kesempatan anak mengeluarkan pendapat. 

Jumlah item skala pola asuh otoriter orang tua terdiri dari 40 item yaitu 

20 item favorable dan 20 item unfavorable. Sebaran item pola asuh 

otoriter orang tua dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 7. Sebaran Item Skala Pola Asuh Otoriter Orang Tua 
Nomor Item No Komponen 

Favorable Unfavorable 
Jumlah 

1 Pendidikan bersifat kaku 1, 11, 21, 31 2, 12, 22, 32 8 
2 Hukuman dan  Pujian 3, 13, 23, 33 4, 14, 24, 34 8 
3 Kontrol terhadap anak kaku 5 15, 25, 35 6, 16, 26, 36 8 
4 Kurangnya saling 

pengertian 7, 17, 27, 37 8, 18, 28, 38 8 

5 Kurangnya kesempatan 
anak mengeluarkan 
pendapat 

9, 19, 29, 39 10, 20, 30, 
40 8 

 Jumlah 20 20 40 
 

2. Perijinan 

Permohonan ijin penelitian dilakukan oleh peneliti setelah menyusun 

alat ukur. Sebelum melakukan penelitian ke SMU Don Bosco, peneliti 

terlebih dahulu meminta ijin kepada Kepala Sekolah SMU Don Bosco 

Drs. Frans D. Atmadja FIC dengan membawa surat ijin permohonan 

penelitian dari Dekan Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata dengan nomor 436/B.7.2/FP/II/2007. Berdasarkan 
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permohonan tersebut maka kepala sekolah SMU Don Bosco memberi 

ijin secara lisan kepada penelti. Setelah mendapatkan ijin penelitian, 

peneliti kemudian melaksanakan penelitian. 

 

3. Pengambilan Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan teknik Cluster insidental Sampling dan 

metode try out terpakai sehingga dalam penelitian ini hanya ada satu 

kali pengambilan data yang akan digunakan untuk menguji validitas 

maupun reliabilitas alat ukur maupun sebagai data penguji hipotesis. 

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal 22 Februari 2007 di 

kelas XI IPA 2 dan XI IPA 3 di SMU “Don Bosco” Jl. Dr. Sutomo No. 

4 Semarang. Yang berjumlah 33 siswa dan 31 siswa, namun data yang 

dapat diambil hanya berjumlah 53 karena pada kelas XI IPA 2 ada dua 

siswa yang absen, satu siswa sakit, satu keluar karena rapat kegiatan 

sekolah, dan dua  dipanggil untuk melakukan persiapan kegiatan 

sekolah, sedangkan pada kelas XI IPA 3, ada satu siswa keluar karena 

keperluan keluarga, satu  keluar karena rapat kegiatan sekolah dan tiga 

dipanggil untuk melakukan persiapan kegiatan sekolah. 

Penyebaran skala dilakukan sendiri oleh peneliti dengan dibantu 

oleh seorang teman dan seorang guru BK untuk membantu dalam proses 

pendekatan pada siswa. Melalui cara ini, para siswa dapat menanyakan 

secara langsung pada peneliti tentang item-item mana yang tidak 

dimengerti atau tidak dipahami. 

Skala yang telah diisi oleh subyek diberi skor sesuai dengan 

jawaban subyek, kemudian skor yang telah diperoleh dimasukkan dalam 
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tabulasi data untuk diuji validitas item dan reliabilitasnya (dapat dilihat 

pada lampiran B). Item-item yang gugur disisihkan dan data item yang 

valid ditabulasi ulang untuk kemudian digunakan sebagai data penelitian 

(dapat dilihat pada lampiran D) 

 

4. Uji Coba Alat Ukur 

Setelah menyusun skala penelitian dan mendapat ijin penelitian, 

maka dilakukan uji coba alat ukur. Uji coba ini dilakukan menggunakan 

subyek yang telah ditentukan sebelumnya yaitu siswa dan siswi SMU 

“Don Bosco” Semarang kelas XI IPA 2 dan XI IPA 3. 

Pengujian validitas skala depresi pada remaja dan pola asuh otoriter 

orang tua menggunakan teknik korelasi Product Moment yang dikoreksi 

dengan menggunakan teknik korelasi Part Whole untuk pengujian 

reliabilitas. Untuk perhitungan uji coba alat ukur digunakan program 

komputer Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) for Window 

Release 13.0 

a. Skala Depresi Pada Remaja 

Hasil uji validitas yang dilakukan terhadap 21 item skala depresi 

menunjukkan adanya 18 item valid dan 3 item yang gugur. Validitas 

item-item yang valid bergerak dari 0,235 sampai dengan 0,796. Dari 

hasil perhitungan reliabilitas dengan menggunakan teknik Alpha 

Croncbach pada skala depresi pada remaja diperoleh koefisien 

reliabilitas sebesar 0,915. Hasil perhitungan validitas dan reliabilitas 

dapat dilihat pada lampiran C-1. Adapun rincian item yang valid dan 

gugur dapat dilihat pada tabel 8. 
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Tabel 8. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Depresi pada 
Remaja 

Manifestasi  Gejala  No 
Item 

Emosi  • Keadaan sedih. 
• Menangis. 
• Mudah tersinggung. 
• Perasaan Pesimis. 
• Perasaan tidak puas. 
• Perasaan bersalah. 

1 
9 

(15) 
2 
4 

(5) 

Kognitif  • Perasaan dihukum. 
• Gagal. 
• Kebencian terhadap diri 

sendiri. 
• Menyalahkan diri sendiri. 
• Penyimpangan citra 

tubuh. 

6 
3 

19 
 

10 
8 

Motivasional  • Keinginan untuk bunuh 
diri. 

• Menarik diri dari 
hubungan sosial. 

• Tidak mampu mengambil 
kesimpulan. 

• Kemunduran dalam 
pekerjaan. 

21 
7 
 

11 
 

16 

Vegetatif dan 
Fisik  

• Gangguan tidur. 
• Kelelahan. 
• Kehilangan selera makan. 
• Penurunan berat badan. 
• Gejala-gejala 

psikosomatis. 
• Kehilangan libido. 

14 
12 
13 
18 
20 

(17) 

Keterangan : nomor item dalam tanda ( ) adalah nomor item 
gugur. 
 
b. Skala Pola Asuh Otoriter Orang Tua 

Hasil uji validitas yang dilakukan terhadap 40 item skala pola 

asuh otoriter orang tua menunjukkan adanya 33 item valid dan 7 

item gugur. Validitas item-item yang valid menunjukkan koefisien 
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bergerak dari 0,244 sampai 0,853. Dari hasil perhitungan reliabilitas 

dengan menggunakan teknik Alpha Croncbach pada skala pola asuh 

otoriter orang tua diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,944. Hasil 

perhitungan validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada lampiran C-2. 

Adapun rincian item yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 9.  

 

Tabel 9. Sebaran Item Skala Pola Asuh Otoriter Orang Tua 
Nomor Item No Komponen 

Favorable Unfavorable 
Jumlah 

1 Pendidikan bersifat 
kaku 1, 11, 21, 31 (2), 12, 22, 

(32) 8 

2 Hukuman dan  Pujian 3, 13, (23), 
33 4, 14, 24, 34 8 

3 Kontrol terhadap anak 
kaku 

5 15, 25, 
(35) 6, 16, 26, 36 8 

4 Kurangnya saling 
pengertian 

(7), 17, 27, 
37 

(8), 18, (28), 
38 8 

5 Kurangnya 
kesempatan anak 
mengeluarkan 
pendapat 

9, 19, 29, 39 10, 20, 30, 
40 8 

 Jumlah 20 20 40 
Keterangan : nomor item dalam tanda ( ) adalah nomor item yang 
gugur. 
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