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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu penelitian 

yang menekankan analisisnya pada data-data angka (numerikal) yang 

diolah dengan metode statistika. Dengan metode kuantitatif akan 

diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau hubungan antar variabel 

yang diteliti (Azwar, 2012). 

Penggunaan metode kuantitatif akan memperoleh signifikansi 

perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antara variabel yang 

diteliti (Azwar, 2012) dan untuk mendapatkan data, maka peneliti 

menggunakan alat ukur berupa skala.  

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas: Perilaku Seksual 

2. Variabel tergantung: Kepuasan Hubungan Berpacaran 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Menurut Azwar (2012) definisi operasional adalah suatu definisi 

mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik–

karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati. Definisi operasional 

dari variabel–variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Kepuasan Hubungan Berpacaran 

Kepuasan hubungan berpacaran adalah suatu evaluasi seseorang 

terhadap pasangannya mengenai hubungan yang sedang dijalani juga 
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evaluasi seseorang tentang perasaan yang dimiliki tiap pasangan 

terhadap harapan yang terdapat dalam hubungan tersebut. 

Kepuasan hubungan berpacaran diukur melalui skala yang 

diperoleh dari komponen keintiman, passion, dan komitmen. Ketiga 

komponen tersebut akan dijadikan skala dalam mengukur kepuasan 

seseorang terhadap hubungan berpacaran yang dijalani. Semakin tinggi 

skor pada skala kepuasan  yang diperoleh subjek, maka semakin tinggi 

pula kepuasan yang dirasakan oleh subjek. 

2. Perilaku Seksual 

Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh 

hasrat seksual dengan lawan jenis ataupun sesama jenis dengan bentuk 

tingkah laku dari perilaku seksual yaitu dari perasaan tertarik dengan 

orang lain sampai dengan berkencan, bercumbu, dan bersenggama. 

Perilaku seksual akan diukur dengan menggunakan skala perilaku 

seksual yang disusun berdasarkan bentuk-bentuk perilaku seksual, yaitu 

bergandengan tangan, berpelukan, ciuman, memegang payudara, meraba 

alat kelamin, dan bersenggama. Semakin tinggi skor yang diperoleh 

subjek dalam skala perilaku seksual remaja, maka semakin sering 

perilaku seksual dilakukan subjek. 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Menurut Azwar (2012) populasi didefinisikan sebagai kelompok 

subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian. Populasi 

dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Katolik 
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Soegijapranata Semarang. Populasi dalam penelitian ini yaitu 

mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata yang memiliki 

karakterisktik sebagai berikut: 

a. Berjenis kelamin laki-laki 

b. Aktif sebagai mahasiswa dan belum menikah 

c. Sedang dalam hubungan berpacaran 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling yang akan digunakan oleh peneliti adalah 

incidental sampling. Incidental sampling adalah mengambil responden 

sebagai sampel secara kebetulan dijumpai oleh peneliti dan memiliki 

kriteria yang dibutuhkan peneliti. 

Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

Unika Soegijapranata yang berpacaran dan aktif sebagai mahasiswa, 

dengan mempertimbangkan jumlah mahasiswa yang berpacaran dan 

waktu pelaksanaan penelitian. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian kali 

ini adalah menggunakan skala Likert. Dari skala Likert terdapat dua 

penyataan sikap yaitu favourable yang berarti sikap mendukung dari 

pada objek sikap, dan juga unfavourable yang berarti sikap tidak 

mendukung terhadap objek sikap (Azwar, 2012). 

Skala yang digunakan pada penelitian kali ini bersifat langsung 

dan tertutup, artinya skala langsung diberikan kepada subyek dan 
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kemudian subyek dapat memilih jawaban-jawaban yang telah 

disediakan dalam skala atau yang sudah ditentukan, sehingga subyek 

tidak dapat menentukan respon atau jawaban seluas-luasnya (Azwar, 

2016).  

2. Blueprint  dan Cara Penilaian 

Skala yang akan digunakan dalam penelitian ini terdapat dua 

jenis, yaitu skala perilaku seksual dan skala kepuasan hubungan 

berpacaran. 

a. Skala Perilaku Seksual 

Skala perilaku seksual dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengukur perilaku seksual pada remaja. Adapun pernyataan skala 

bentuk perilaku seksual menurut Duval dan Miller (dalam 

Jempormasse, 2015) yaitu: 

1. Bersentuhan: berpegangan tangan dan berpelukan 

2. Berciuman: mencium kening (light kissing) dan mencium bibir 

(french kiss) 

3. Bercumbu (petting): memegang payudara dan meraba kelamin 

4. Berhubungan seks: adanya penetrasi penis ke vagina 
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Tabel 1: Blue Print Rancangan Perilaku Seksual 

Bentuk-Bentuk Perilaku 

Seksual 

Jumlah 

Item 

Berpegangan Tangan 4 

Berpelukan 4 

Mencium Kening 4 

Mencium Bibir 4 

Meraba Payudara 4 

Meraba Kelamin 4 

Berhubungan Seksual 4 

Total 28 

 

Skala Perilaku Seksual pada penelitian kali ini sebanyak 28 item 

yang terdiri dari satu pernyataan yang mendukung objek penelitian. 

Pilihan jawaban pada Skala Perilaku Seksual meliputi: SS (Sangat 

Sering), S (Sering), K (Kadang-kadang), dan TP (Tidak Pernah). 

Penilaian yang diberikan untuk pertanyaan favorable, yaitu : SS 

memperoleh skor 4, S memperoleh skor 3, K memperoleh skor 2, dan 

TP memperoleh skor 1.  

b. Skala Kepuasan Hubungan Berpacaran 

Skala kepuasan hubungan berpacaran dalam penelitian ini akan 

menggunakan komponen cinta dari Sternberg (dalam Marabessy, 

2008) yang meliputi komponen keintiman, passion atau gairah dan 

komitmen. Skala ini digunakan untuk mengukur kepuasan dalam 

hubungan berpacaran pada remaja yaitu mahasiswa. 
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Tabel 2: Blueprint Rancangan Skala Kepuasan Hubungan 

Berpacaran 

Komponen 

Kepuasan Hubungan 

Berpacaran Jumlah 

Favorable unfavorable 

    

Keintiman 4 4 8 

Passion 4 4 8 

Komitmen 4 4 8 

    

Jumlah  12 12 24 

 

Skala Kepuasan Hubungan Berpacaran pada penelitian kali ini 

sebanyak 24 item yang terdiri dari satu pernyataan yang mendukung 

objek penelitian. Pilihan jawaban pada Skala Kepuasan Hubungan 

Berpacaran meliputi: SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS (Tidak 

Sesuai), dan STS (Sangat Tidak Sesuai) berupa pernyataan yang 

berbentuk favorable dan unfavorable. Penilaian yang diberikan untuk 

pertanyaan favorable, yaitu : SS memperoleh skor 4, S memperoleh 

skor 3, TS memperoleh skor 2, dan STS memperoleh skor 1. Untuk 

unfavorable, yaitu SS memperoleh skor 1, S memperoleh skor 2, TS 

memperoleh skor 3, dan STS memperoleh skor 4. 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yaitu sejauh mana akurasi dari 

skala dalam menjalankan fungsi pengukurannya (Azwar, 2012). Pada 

penelitian kali ini peneliti menggunakan validitas soal. Validitas soal 

adalah derajat kesesuaian antara sesuatu soal dengan perangkat soal-soal 
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lain. Ukuran validitas soal adalah korelasi antara skor pada soal itu 

dengan skor pada perangkat soal (item total correlation). Upaya untuk 

memperoleh koefisien antara skor item dengan skor total pada skala 

kepuasan hubungan berpacaran dan perilaku seksual digunakan teknik 

korelasi Product Moment dan untuk mendapatkan korelasi murni 

kemudian dilakukan korelasi Part Whole. 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan suatu pengukuran dimana pengukuran 

tersebut dapat menghasilkan sebuah data yang memiliki reliabilitas 

tinggi. Reliabilitas menunjukan sejauh mana pengukuran dapat 

dipercaya (Azwar, 2012). Reliabilitas dalam penelitian kali ini 

digunakan untuk menguji reliabilitas skala perilaku seksual remaja 

dengan kepuasan hubungan berpacaran dengan mengunakan teknik 

Alpha Cronbach. Dengan teknik perhitungan realibilitas koefisien Alpha 

Cronbach akan memberikan harga yang lebih kecil atau sama besar 

dengan reliabilitas yang sebenarnya sehingga akan diperoleh hasil yang 

lebih cermat karena dapat mendeteksi hasil yang sebenarnya. 

 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah cara yang digunakan dalam mengelola data 

yang diperoleh sehingga didapatkan suatu hasil analisis atau hasil uji.  

Kemudian analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk 

melihat hubungan antara perilaku seksual dengan kepuasan hubungan 

berpacaran pada mahasiswa dengan menggunakan teknik korelasi 

Product Moment dari Karl Pearson. 
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