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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Semarang 

(SMAN 5) yang beralamat di Jalan Pemuda No. 143 Semarang. SMAN 5 

Semarang. Pertama kali berdiri pada tanggal 1 Agustus 1964 dan menempati 

lokasi di jalan Sultan Agung, SMAN 5 Semarang berbagi tempat dengan SPG 

Negeri Semarang. Seiring meningkatkan jumlah murid yang ingin melanjutkan ke 

jenjang yang lebih tinggi, maka pada tanggal 23 Januari 1966, SMAN Negeri 5 

Semarang menempati gedung sekolah di jalan Pemuda No. 143 Semarang hingga 

sekarang. 

SMA Negeri 5 Semarang merupakan sekolah milik pemerintah atau 

sekolah negeri yang dipimpin oleh seorang kepala sekolah (Kepsek) yang 

berkoordinasi dengan komite sekolah dan empat orang wakil kepala sekolah 

(Wakasek) yang masing-masing menduduki jabatan sebagai Wakasek Bidang 

Kesiswaan, Wakasek Bidang Kurikulum, Wakasek Bidang Sarana Prasarana, dan 

Wakasek Bidang Hubungan Masyarakat. Sekolah ini memiliki staf pengajar 

sebanyak 77 orang, termasuk kepala sekolah dan wakasek. Sekolah ini memiliki 

jumlah siswa sebanyak 1.090 orang siswa dan terbagi ke dalam 3 angkatan yaitu 

kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tiap angkatan terbagi menjadi 9 kelas dan memiliki 

jumlah siswa tiap kelasnya rata-rata 40 orang siswa. Kelas X dibedakan lagi 

menjadi kelas XI-X7 sebagai kelas biasa dan kelas X8 dan X9 untuk siswa 
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unggulan dengan saringan tes IQ yang bertujuan untuk menjuruskan siswa-siswi 

yang memiliki keunggulan lebih untuk masuk ke program kelas IPA. Jumlah 

keseluruhan murid kelas X untuk tahun ajaran 2007/2008 ini adalah 379 orang. 

SMAN 5 Semarang memiliki tata tertib bagi para peserta didiknya, dengan 

tujuan bahwa disiplin adalah awal keberhasilan. Sanksi bagi siswanya yang 

melanggar peraturan disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. Sebagai contoh, 

SMAN 5 Semarang memiliki peraturan yang lain antara lain siswa tidak 

diperbolehkan untuk menikah, melakukan hubungan seks dan hamil di luar nikah, 

mengkonsumsi dan mengedarkan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba), 

bekerja sama dengan pihak lain dalam kejahatan dan melakukan perbuatan 

kriminal yang lain, dan berbagai peraturan lain yang sudah tercantum didalam 

Angka Kredit Point Pelanggaran Peserta Didik.  

Selain beberapa peraturan tersebut, sekolah ini juga memiliki kelebihan 

yang menonjol yaitu banyaknya prestasi yang sudah dicapai baik oleh guru 

maupun siswa-siswanya dalam bidang akademis, karya ilmiah, seni dan olahraga. 

Siswa SMAN 5 Negeri Semarang rata-rata memiliki kemampuan akademis yang 

cukup baik, hal ini dapat dilihat dari standar nilai yang merupakan syarat untuk 

menjadi siswa SMAN 5 Semarang, yaitu NEM rata-rata setiap mata pelajaran di 

atas 75,00. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 5 Semarang dengan pertimbangan-

pertimbangan sebagai berikut: 

a. Jumlah subyek penelitian di SMAN 5 Semarang memenuhi persyaratan 

penelitian. 
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b. Ciri-ciri subyek yang diteliti memenuhi syarat-syarat tercapainya tujuan 

penelitian. Antara lain perilaku bullying dapat terjadi di sekolah dengan 

prestasi baik. 

c. Belum pernah diadakan penelitian tentang “Hubungan antara bullying dengan 

depresi pada siswa SMA”. 

d. Lokasi penelitian mudah dijangkau oleh peneliti sehingga mempermudah 

pelaksanaan penelitian, menghemat waktu, biaya, dan tenaga. 

e. Peneliti mendapatkan izin dari SMAN 5 Semarang untuk melakukan 

penelitian.  

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka penulis 

mengadakan penelitian di tempat tersebut karena sesuai dengan karakteristik yang 

telah ditentukan dalam penelitian ini, yaitu subyek adalah siswa SMA kelas X 

yang sedang beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan teman-teman baru. 

 

B. Persiapan Penelitian 

1. Administrasi Perizinan 

Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu mengajukan 

mengajukan permohonan untuk memperoleh surat pengantar yang dikeluarkan 

oleh Dekan Fakultas Psikologi UNIKA Soegijapranata yang dikeluarkan pada 

tanggal 13 Maret 2008 dengan nomor surat 610/B.7.3/FP/III/2008 yang ditujukan 

kepada Kepala Sekolah SMAN 5 Semarang. Kemudian Kepala Sekolah 

mengeluarkan surat ijin bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Surat 

keterangan perizinan dapat dilihat pada lampiran G.  
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2. Penyusunan Alat Ukur 

Penyusunan alat ukur dimulai dengan menentukan aspek – aspek yang 

akan digunakan untuk membuat skala berdasarkan konsep yang telah 

dikemukakan dalam teori. Setelah aspek–aspek ditentukan, peneliti membuat 

rancangan skala yang berisi sejumlah item untuk membuat skala bullying, dan 

skala depresi pada siswa SMA. 

a. Uji coba Alat Ukur 

Sebelum digunakan untuk penelitian yang sesungguhnya, terlebih 

dahulu dilakukan uji coba terhadap skala yang akan digunakan. Tahap uji 

coba dilakukan untuk mencari validitas dan reliabilitas alat ukur. Untuk uji 

coba, dipilih subyek dengan ciri – ciri yang sama dengan subyek 

penelitian. Populasi penelitian adalah siswa SMAN 5 Semarang yang 

berusia 13-17 tahun dan masih di tingkat X, yang kemudian ditetapkan 

sebanyak dua kelas untuk uji coba dan untuk penelitian sebanyak tiga 

kelas.  

Uji coba skala dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 22 Maret 2008 

di SMAN 5 Semarang. Peneliti mengambil data dengan cara masuk ke 

kelas-kelas yang telah ditentukan melalui metode cluster random sampling 

dan memperoleh dua kelas yaitu kelas X1 dan X2. Setelah data terkumpul, 

kemudian peneliti melaksanakan analisis data. Berdasarkan hasil jawaban 

subyek, dari 77 skala uji coba yang diberikan, keseluruhannya diisi 

lengkap dan memenuhi syarat. Uji coba pertama dilakukan pada tanggal 

18 Maret 2008. Kelas pertama untuk uji coba adalah kelas X2 yang 
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keseluruhan siswanya berjumlah 41 orang dan seluruhnya hadir dan 

mengisi skala yang dibagikan oleh peneliti. Uji coba kedua dilakukan pada 

hari Sabtu tanggal 22 maret 2008  pada kelas X1 yang memiki jumlah 

murid 42 orang, namun yang hadir pada saat uji coba hanya 36 orang.  

Peneliti menggunakan satu alat ukur berupa skala yang terdiri dari 

dua buah skala, yaitu skala bullying, dan skala depresi pada remaja. Kedua 

skala ini berbentuk tertutup, dalam arti subyek diminta untuk memilih 

alternatif jawaban yang ada dan yang penting sesuai dengan dirinya.  

1. Skala Bullying 

Skala bullying terdiri dari 27 item berbentuk pernyataan 

Favourable (F) dan mempunyai nilai 1 – 4. Nilai 1 untuk jawaban 

sangat tidak pernah (TP), nilai 2 untuk jawaban kadang-kadang (K), 

nilai tiga untuk jawaban sering (S), dan nilai 4 untuk jawaban sering 

sekali (SS). Adapun sebaran item skala dapat dilihat pada tabel 4.  

Tabel 3 
Sebaran Item Skala Bullying 

No. Bentuk-bentuk Bullying Favourable 
1. Fisik 1,4,7,10, 3,16,19,22,25, 
2. Verbal 2,5,8,11,14,17,20,23,26 
3. Psikologis 3,6,9,12,15,18,21,24,27 

 

2. Skala Depresi pada Siswa SMA 

Skala depresi pada remaja terdiri dari 32 item dengan perincian 

16 item berbentuk pernyataan Favourable (F) dan 16 item berbentuk 

pernyataan Unfavourable (UF). Untuk pernyataan favourable 

mempunyai nilai 1 – 4. Nilai 1 untuk jawaban sangat tidak sesuai 
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(STS), nilai 2 untuk jawaban tidak sesuai (TS), nilai tiga untuk 

jawaban sesuai (S), dan nilai 4 untuk jawaban sangat sesuai (SS). 

Untuk pernyataan unfavourable nilai 4 untuk jawaban sangat tidak 

sesuai (STS), nilai 3 untuk jawaban tidak sesuai (TS), nilai 2 untuk 

jawaban sesuai (S), dan nilai 1 untuk jawaban sangat sesuai (SS). 

Adapun sebaran item skala dapat dilihat pada tabel 4. 

 
Tabel 4 

Sebaran Item Skala Depresi pada Siswa SMA 
No. Gejala-gejala Favourable Unfavourable 
1. Emosional 1,9,17,25 5,13,21,29 
2. Kognitif 6,14,22,30 2,10,18,26 
3. Motivasional  3,11,19,27 7,15,23,31 
4. Fisik 8,16,24,32 4,12,20,28 

 

b. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Skala Bullying 

Penggunaan validitas dan reliabilitas terhadap alat ukur 

dilakukan dengan menggunakan SPSS seri 13.0. Hasil uji validitas 

Skala bullying menunjukkan koefisien yang bergerak dari 0,304 

sampai dengan 0,689. Hasil uji validitas terhadap 27 item skala 

bullying, 20 item yang dinyatakan valid dan 7 item yang dinyatakan 

gugur. Hasil uji reliabilitas dengan menggunakan Alpha Cronbach 

pada skala kecenderungan bunuh diri pada siswa SMA adalah 0,881 

dengan taraf signifikansi 5%. Hasil uji reliabilitas ini selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran C-1, sedangkan skala penelitian pada 

lampiran A-1.  
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Tabel 5 
Sebaran Item Valid dan Gugur 

Skala Bullying 
No. Bentuk-bentuk 

bullying 
Favourable Jumlah Gugur Valid 

1. Fisik 1, 4, 7*, 10*,13,16, 19*, 
22*, 25 

9 4 5 

2. Verbal 2, 5*, 8,11, 14, 17, 20*, 23, 
26 

9 2 7 

3. Psikologis 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 
27* 

9 1 8 

 Jumlah 27 27 7 20 
Keterangan: Tanda * adalah nomor item gugur 

Tabel 6 
Sebaran Item Baru 

Skala Bullying 
No. Bentuk-bentuk bullying Favourable 
1. Fisik 1, 4, 7(13), 10(16), 13(25) 
2. Verbal 2, 5(8), 8(11), 11(14), 14(17), 16(23), 18(26) 
3. Psikologis 3, 6, 9, 12, 15, 17(18), 19(21), 20(24) 

Keterangan: Dalam tanda ( ) adalah nomor item lama 

2. Skala Depresi pada Siswa SMA 

Penggunaan validitas dan reliabilitas terhadap alat ukur 

dilakukan dengan menggunakan SPSS seri 13.0. Hasil uji validitas 

Skala depresi pada siswa SMA menunjukkan koefisien yang bergerak 

dari 0,328 sampai dengan 0,632. Hasil uji validitas terhadap 32 item 

skala depresi, sebanyak 19 item yang dinyatakan valid dan 13 item 

yang dinyatakan gugur. Hasil uji reliabilitas dengan menggunakan 

Alpha Cronbach pada skala depresi pada siswa SMA adalah 0,834 

dengan taraf signifikansi 5%. Hasil uji reliabilitas ini selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran C-2, sedangkan untuk skala penelitian 

dapat dilihat pada lampiran A-2. 
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Tabel 7 
Sebaran Item Valid dan Gugur 
Skala Depresi pada siswa SMA 

 
No. Gejala-gejala Favourable Unfavourable Jmlh Gugur Valid 
1. Emosional 1*,9,17,25 5,13,21,29 8 1 7 
2. Kognitif 6*,14,22,30* 2*,10,18*,26 8 4 4 
3. Motivasional  3*,11*,19,27 7,15*,23*,31 8 4 4 
4. Fisik 8*,16,24*,32* 4*,12,20,28 8 4 4 
 Jumlah 16 16 32 13 19 

Keterangan: Tanda * adalah nomor item yang gugur. 

Tabel 8 
Sebaran Item Baru 

Skala Depresi pada Siswa SMA 
No. Gejala-gejala Favourable Unfavourable 
1. Emosional 1(9), 9(17), 16(25) 5, 13, 18(21), 19(29) 
2. Kognitif 6(14), 14(22) 2(10), 10(26) 
3. Motivasional  3(19), 11(27) 7,15 (31) 
4. Fisik 8(16) 4(12), 12(27), 17(28) 

Keterangan: Dalam tanda ( ) adalah nomor item lama 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2008 dan 2 April 2008 

pada 125 siswa SMAN 5 Semarang yang terbagi menjadi tiga kelas yaitu kelas 

X3, kelas X4, dan kelas X6 dengan menggunakan Teknik Cluster Random 

Sampling. Pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan skala penelitian 

kepada siswa di dalam kelas yang telah ditentukan. Kelas pertama adalah kelas X4 

dengan jumlah siswa 44 orang, dan 2 orang siswa absen sehingga skala yang 

disebar hanya 42 dan skala yang memenuhi syarat atau diisi lengkap hanya 40. 

Setelah itu penelitian berikutnya adalah kelas X3 yang memiliki jumlah siswa 43 

orang dan 3 orang absen untuk keperluan OSIS, sehingga skala yang disebar 

hanya 40 dan semuanya diisi dengan lengkap. Kelas terakhir adalah kelas X6 
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dengan jumlah murid 42 orang dan absen 2 orang sehingga skala yang disebar 

hanya 40 dan 2 skala gugur karena tidak diisi dengan lengkap sehingga skala yang 

lengkap berjumlah 38. Setelah data terkumpul, peneliti melaksanakan analisis 

data. Setiap subyek penelitian diberi dua buah skala yaitu skala Bullying, dan 

skala Depresi pada siswa SMA. Dari 122 skala, hanya 118 yang memenuhi syarat 

yaitu diisi dengan lengkap. 
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