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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode yang menekankan 

analisis dengan data berupa angka yang kemudian diolah menggunakan 

metode statistika (dalam Azwar, 2013, h.5). Data berupa angka yang 

nantinya digunakan berasal dari pengukuran menggunakan alat ukur 

terhadap variabel-variabel dalam penelitian. 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel tergantung: perilaku seksual remaja dalam berpacaran 

2. Variabel bebas: pendidikan seksualitas dalam keluarga 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Perilaku Seksual Remaja dalam Berpacaran 

Perilaku seksual dalam berpacaran adalah segala bentuk kegiatan 

atau aktivitas yang terjadi karena dorongan hasrat seksual dari dalam diri 

individu, dimana perilaku tersebut muncul pada masa berpacaran pada 

remaja. Secara lebih spesifik, perilaku seksual dalam berpacaran pada 

remaja yang dimaksud adalah bersentuhan (touching), berciuman 

(kissing), bercumbu (petting), dan berhubungan badan (sexual 

intercourse). Variabel perilaku seksual ini akan diukur dengan 

menggunakan skala sebagai alat ukur. Semakin tinggi skor yang diperoleh 
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dalam pengukuran ini, maka semakin tinggi pula frekuensi perilaku 

seksual yang dimunculkan, demikian pula sebaliknya.  

2. Pendidikan Seksualitas dalam Keluarga 

Pendidikan seksualitas dalam keluarga merupakan suatu upaya 

untuk memberikan informasi seputar seksualitas manusia dengan tujuan 

untuk mengubah dan mengurangi perilaku seksual yang beresiko. Materi 

pendidikan seksualitas secara garis besar meliputi perkembangan atau 

perubahan tubuh, hubungan atau relationship, perilaku seksual, dan 

keterampilan hidup atau personal skills. Skala yang digunakan akan 

mengukur seberapa banyak orangtua memberikan pendidikan seksualitas 

kepada anak. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin banyak 

pendidikan seksualitas yang diberikan oleh orangtua, dan demikian 

sebaliknya. 

D. Subyek Penelitian 

1. Populasi dan sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah individu dengan karakteristik 

sebagai berikut: 

a. Siswa dan siswi kelas XI di SMK Citra Bangsa Mandiri 

Purwokerto 

b. Pernah memiliki atau sedang memiliki pacar 

c. Tinggal bersama orangtua 

2. Teknik pengambilan sampel 

Prosedur pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik accidental sampling. Accidental sampling 
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merupakan teknik yang termasuk ke dalam non probability sampling. 

Dalam teknik ini pengambilan sampel tidak ditetapkan lebih dahulu tetapi 

peneliti langsung mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemuinya 

(Nawawi, 1991, h. 156-157). 

E. Metode Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini 

adalah skala. Tujuan skala adalah untuk mengukur variabel yang akan 

diteliti. Metode skala memiliki stimulus berupa pertanyaan atau 

pernyataan yang secara tidak langsung mengungkap variabel yang 

bersangkutan. Dalam penelitian ini, skala yang digunakan bersifat 

tertutup, dengan kata lain subyek diharuskan memilih jawaban dengan 

alternatif yang sudah disediakan sebelumnya, dan subyek tidak dapat 

memberikan jawaban selain dari jawaban yang sudah disediakan. Alat 

ukur yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Skala perilaku seksual dalam berpacaran 

Skala perilaku seksual disusun berdasarkan bentuk-bentuk 

perilaku seksual yang muncul dalam hubungan berpacaran, yaitu 

bersentuhan (touching), berciuman (kissing), bercumbu (petting), dan 

berhubungan badan (sexual intercourse). Skala yang digunakan untuk 

mengukur variabel ini hanya mengungkap perilaku dari segi frekuensi. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin sering perilaku tersebut 

dimunculkan oleh remaja. 
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Skala ini disusun berdasarkan bentuk perilaku seksual, yaitu 

bersentuhan, berciuman, bercumbu, dan berhubungan seksual. Skala ini 

hanya terdiri dari item favorable saja dengan empat buah alternatif 

jawaban, yaitu: 

SS  : Sangat sering. Memilih alternatif jawaban ini berarti  

              subyek sangat sering melakukan 

S : Sering. Memilih alternatif jawaban ini berarti subyek  

   sering melakukan 

J  : Jarang. Memilih alternatif jawaban ini berarti subyek 

          jarang melakukan 

TP : Tidak pernah. Memilih alternatif jawaban ini berarti  

              subyek tidak pernah melakukan 

Jika subyek menjawab Sangat Sering (SS) maka skor yang didapat 

adalah 4; Sering (S) mendapat skor 3; Jarang (J) mendapat skor 2; dan 

Tidak Pernah (TP) mendapat skor 1. 
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Tabel 1 

 Blueprint skala perilaku seksual dalam berpacaran 

No Bentuk perilaku seksual dalam berpacaran Jumlah 

1 Bersentuhan  4 

2 Berciuman 4 

3 Bercumbu 4 

4 Berhubungan seksual 4 

Jumlah 16 

 

2. Skala pendidikan seksual dalam keluarga 

Skala pendidikan seksual dalam keluarga ini mengukur sejauh 

mana orangtua memberikan pendidikan seksualitas kepada anak. Semakin 

tinggi skor yang diperoleh, maka semakin baik pendidikan seksualitas 

yang diberikan. 

Skala ini disusun berdasarkan seberapa lengkap orangtua 

menyampaikan materi pendidikan seksualitas kepada anak. Materi 

pendidikan seksualitas meliputi perkembangan atau perubahan tubuh, 

hubungan atau relationship, perilaku seksual, dan keterampilan hidup atau 

personal skills. Terdapat dua jenis item yaitu favorable dan unfavorable. 
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SS    : Sangat Sesuai. Memilih jawaban ini berarti        

pengalaman yang dialami subyek sangat sesuai  

dengan pernyataan. 

S      : Sesuai. Memilih jawaban ini berarti pengalaman 

yang dialami subyek sesuai dengan pernyataan. 

TS    :    Tidak Sesuai. Memilih jawaban ini berarti 

pengalaman subyek tidak sesuai dengan pernyataan. 

STS  :              Memilih jawaban ini berarti pengalaman subyek 

sangat tidak sesuai dengan pernyataan. 

Skor yang didapat jika subyek memilih jawaban Sangat Sesuai 

(SS) adalah 4; Sesuai (S) adalah 3; Tidak Sesuai (TS) adalah 2; dan Sangat 

Tidak Sesuai (STS) adalah 1. 

Tabel 2 

Blueprint Skala Pendidikan Seksualitas 

No Materi Pendidikan 

Seksualitas 

Favorable Unfavorable Jumlah 

1 Perkembangan/perubahan 

tubuh 

3 2 5 

2 Hubungan atau relationship 3 2 5 

3 Perilaku seksual 3 2 5 

4 Keterampilan hidup atau 

personal skills 

2 3 5 

Jumlah 20 
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F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas alat ukur 

Azwar (2000, h.43) validitas adalah seberapa tepat dan seberapa 

cermat suatu alat ukur dalam memberikan hasil pengukuran. Pengujian 

validitas dilakukan dengan menggonakan analisis butir, yaitu dengan cara 

skor yang diperoleh kemudian dikorelasikan dengan rumus korelasi 

product moment yang dikemukakan oleh Karl Pearson. Untuk 

menghindari over estimate terhadap korelasi maka perlu dilakukan koreksi 

dengan menggunakan rumus part whole. 

2. Reliabilitas alat ukur 

Reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran suatu alat ukur 

dapat dipercaya. Azwar (2000, h.5) menyatakan bahwa reliabilitas 

mengacu kepada konsitensi alat ukur dalam memberikan hasil setelah 

dilakukan pengukuran ulang kepada kelompok individu yang berbeda. Uji 

reliabilitas untuk item-item yang ada pada alat ukur penelitian ini 

menggunakan uji koefisien Alpha Cronbach. 

G. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

statistik karena data yang diperoleh dari alat ukur berbentuk angka. Teknik 

yang akan digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah 

teknik Korelasi Product Moment milik Pearson.


