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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian berfungsi 

untuk menentukan alat pengumpul dan teknik analisis data yang digunakan. 

Variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel bebas : Pola Asuh Permisif Orang Tua  

2. Variabel tergantung : Perilaku Seksual Pranikah Pada Mahasiswi 

 

B. Definisi Operasional 

1. Pola Asuh Permisif Orang Tua  

Pola asuh permisif orang tua adalah pola asuh yang diterapkan orang 

tua dimana  tidak menggunakan aturan-aturan yang ketat bahkan 

bimbinganpun kurang diberikan, sehingga tidak ada pengendalian atau 

pengontrolan serta tuntutan kepada anak. Aspek –aspek pola asuh permisif 

adalah kontrol terhadap anak kurang, pengabaian keputusan, orangtua 

bersifat masabodoh, dan pendidikan bersifat bebas. 

Semakin tinggi nilai yang diperoleh dari skala pola asuh orang tua 

permisif ini maka semakin permisif pola asuh orang tua kepada anaknya 

dan sebaliknya.   
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2. Perilaku seksual pranikah pada mahasiswi 

Perilaku seksual pranikah pada mahasiswi ialah segala tingkah laku 

yang didorong oleh hasrat seksual yang dilakukan oleh mahasiswi. 

Bentuk-bentuk perilaku seks remaja adalah berpegangan tangan, 

berpelukan, berciuman, meraba bagian sensitif, petting, oral sex, dan sexual 

intercourse (coitus). Semakin tinggi skor yang dihasilkan dalam skala ini, 

maka makin tinggi pula perilaku seksual pranikah pada mahasiswi dan 

sebaliknya.   

 

C. Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

 Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswi 

yang berusia 18-22 tahun dan sedang berpacaran. 

 

2. Sampling 

Sampel adalah bagian dari populasi dan teknik pengambilan sampel 

adalah cara untuk menentukan sampel yang akan dijadikan data. 

Sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi 

agar diperoleh sampel representatif yang benar-benar memiliki populasi. 

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

incidental sampling yaitu teknik pemilihan sekelompok subyek yang 

 didasarkan pada kebetulan ditemui dan  cocok sebagai narasumber. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam metode ini 

adalah metode skala. Metode skala merupakan suatu metode penelitian yang 

menggunakan daftar pernyataan yang berisi aspek-aspek yang hendak diukur, 

yang harus di jawab atau dikerjakan oleh orang-orang yang menjadi subyek 

penelitian. Berdasarkan atas jawaban atau isian tersebut, peneliti mengambil 

kesimpulan mengenai subyek penelitian (Suryabrata, 2004, h. 15). 

 

1. Skala Pola Asuh Permisif Orang Tua 

Skala ini bertujuan untuk mengetahui pola asuh orang tua permisif. 

Skala  ini terdiri dari aspek-aspek yang terdapat dalam pola asuh orang tua 

permisif yaitu: 

a. Kontrol terhadap anak kurang: orang tua dengan pola asuh permisif 

cenderung memiliki kontrol yang lemah kepada anak sehingga 

cenderung tidak peduli pada anak. 

b. Pengabaian keputusan: orang tua dengan pola asuh permisif 

cenderung mengabaikan pengambilan keputusan. 

c. Orangtua bersifat masa bodoh: orang tua bersikap masa bodoh yaitu 

tidak peduli pada anak dan tidak memberikan perhatian pada anak. 

d. Pendidikan bersifat bebas: orang tua permisif cenderung mendidik 

anaknya  dengan bebas dan tidak ada aturan. 
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Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin permisif pola asuh 

orang tua kepada anaknya. Adapun blue print skala pola asuh orang tua 

permisif dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. 

Blue Print Skala  Pola Asuh Orangtua Permisif 

No Aspek-Aspek Favourable Unfavourable Jumlah 

1 Kontrolterhadapanakkurang 3 3 6 

2 Pengabaiankeputusan 3 3 6 

3 Orangtuabersifatmasabodoh 3 3 6 

4 Pendidikanbersifatbebas 3 3 6 

 Jumlah 12 12 24 

 

Alternatif jawaban pada skala yang digunakan dalam penelitian ini 

dibagi menjadi empat, yaitu: 

a. SS: jawaban menyatakan bahwa subyek sangat sesuai dengan pernyataan 

yang tertera. 

b. S: jawaban menyatakan bahwa subyek sesuai dengan pernyataan yang 

tertera. 

c. TS: jawaban menyatakan bahwa subyek tidak sesuai dengan pernyataan 

yang tertera. 

d. STS: jawaban menyatakan bahwa subyek sangat tidak sesuai dengan 

pernyataan yang tertera. 

Sistem penilaian skala akan berubah – ubah dari satu sampai empat 

tergantung pada keadaan subyek menjawab pernyataan tersebut. Pernyataan 
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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). 

 

2. Skala Perilaku Seksual Pranikah pada mahasiswi 

Skala ini bertujuan untuk mengetahui perilaku seksual pranikah pada 

mahasiswi. Skala ini terdiri dari bentuk-bentuk yaitu : 

a. Berpegangan tangan 

b. Berpelukan 

c. Berciuman 

d. Meraba bagian sensitif 

e. Petting 

f. Oral sex 

g. Sexual intercourse (coitus).  

Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi perilaku 

seksual pranikah pada mahasiswi dan sebaliknya. 
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Tabel 2. 

Blue Print Skala Perilaku Seksual Pranikah pada Mahasiswi 

Bentuk-bentuk Favourable Unfavourable Jumlah 

Berpegangan tangan 3 3 6 

Berpelukan 3 3 6 

Berciuman 3 3 6 

Meraba bagian sensitif 3 3 6 

Petting 3 3 6 

Oral sex 3 3 6 

Sexual intercourse (coitus). 3 3 6 

Jumlah 21 21 42 

 

Alternatif jawaban pada skala yang digunakan dalam penelitian ini 

dibagi menjadi empat, yaitu: 

a. SL: jawaban menyatakan bahwa subyek selalu dengan pernyataan yang 

tertera. 

b. S: jawaban menyatakan bahwa subyek sering dengan pernyataan yang 

tertera. 

c. J: jawaban menyatakan bahwa subyek jarang dengan pernyataan yang 

tertera. 

d. TP: jawaban menyatakan bahwa subyek tidak pernah dengan pernyataan 

yang tertera. 

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 
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dengan jawaban selalu (SL), nilai 3 jika subyek menjawab dengan jawaban 

sering (S), nilai 2 jika subyek menjawab dengan jawaban jarang (J), nilai 1 jika 

subyek menjawab dengan jawaban TIDAK pernah (TP). Pernyataan yang 

termasuk unfavourable, subyek akan mendapatkan skor 4 jika menjawab tidak 

pernah (TP), skor 3 jika subyek menjawab jarang (J), skor 2 jika subyek 

menjawab sering (s), skor 1 jika subyek menjawab selalu (SL). 

 

E. Validitas Dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas alat ukur menurut Azwar (2012, h. 5) mempunyai arti sejauh 

mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi alat 

ukurnya. Sementara itu Azwar (2012, h. 13) mengatakan bahwa validitas 

adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran betul-

betul mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Adapun cara yang paling banyak dipakai untuk mengetahui validitas 

suatu alat pengukur ialah dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh 

pada masing-masing item dengan skor total. Skor total adalah nilai yang dari 

hasil penjumlahan semua skor korelasi product moment dari Karl Pearson. 

Untuk menghindari adanya kelebihan bobot, maka hasil korelasi perlu di 

koreksi. Kelebihan bobot ini terjadi karena skor item yang dikorelasikan 

dengan skor total ikut sebagai komponen skor total dan hal ini menyebabkan 

angka korelasi menjadi lebih besar Azwar (2012, h. 17). Untuk mengkoreksi 

kelebihan bobot tersebut digunakan teknik Part Whole. 
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2. Reliabilitas 

Menurut Azwar (2012, h. 15) reliabilitas adalah indeks yang 

menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran itu dapat memberikan hasil 

yang konsisten dan dapat dipercaya atau diandalkan. Pengujian terhadap item-

item yang valid alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan teknik uji reliabilitas Alpha yang dikembangkan oleh 

Cronbach. Teknik ini dapat memberikan harga yang lebih kecil atau sama 

besar dengan reliabilitas yang sebenarnya, jadi ada kemungkinan test lebih 

tinggi. Hasil reliabilitas dengan menggunakan teknik ini adalah lebih cermat 

karena dapat mendekati hasil yang sebenarnya. 

 

F. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah cara yang digunakan dalam mengolah data yang 

diperoleh, sehingga di dapat suatu kesimpulan. Metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis statistik. Hal ini dilakukan dengan metode 

mempertimbangkan faktor kesalahan (Hadi, 2004, h. 23). Teknik statistik yang 

dipakai adalah teknik korelasi Product Moment dari Karl Pearson (Azwar, 

2012, h. 16). Korelasi ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan pola asuh 

permisif orang tua dengan perilaku seksual pranikah pada mahasiswi.


