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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode 

penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan metode 

statistika untuk mengolah suatu data dan angka (numerical). Azwar 

(2004, h. 5). Dari data numerikal yang diperoleh oleh peneliti dari suatu 

pengukuran dengan menggunakan skala variabel – variabel dalam 

penelitian. Signifikansi hubungan antar variabel yang akan diteliti dapat 

diperoleh dengan menggunakan metode kuantitatif. 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Penelitian mengenai hubungan antara religiusitas dengan 

perilaku berpacaran pada remaja memiliki variabel – variabel sebagai 

berikut: 

1. Variabel Tergantung : Perilaku berpacaran pada remaja 

2. Variabel Bebas  : Religiusitas 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Pembatasan pengertian dibuat sehingga pedoman untuk 

melakukan suatu kegiatan, pekerjaan, atau penelitian. Oleh karena itu, 

definisi ini merupakan definisi kerja karena dijadikan bahan acuan 

untuk melaksanakan suatu penelitian atau suatu pekerjaan tertentu.  

Wadjono ( 2007, h. 120). 

1. Perilaku berpacaran pada remaja 

Ketertarikan antara laki – laki dan perempuan yang 

membangun sebuah bentuk status, sumber reaksi, dan membangun 

kebersamaan. Orang yang mengalami proses berpacaran akan 
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merasakan cinta, kasih sayang, dan rasa aman.    

  Variabel ini diungkap dengan menggunakan skala perilaku 

berpacaran yang disusun oleh peneliti. Adapun tahapan sebagai 

aspek-aspeknya yaitu ketertarikan, berkencan, bercumbu, dan 

bersenggama. Semakin rendah skor yang diperoleh, maka perilaku 

berpacaran pada remaja semakin rendah pula demikian juga 

sebaliknya. 

2. Religiusitas 

  Agama yang dihubungkan dengan suatu keyakinan mengenai 

Tuhan dengan sebuah simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan 

sistem perilaku yang terlambangkan. Agama mempunyai arti adanya 

hubungan serta ikatan dengan Tuhan.     

  Variabel ini diungkap dengan menggunakan skala religiusitas 

yang disusun oleh peneliti. Adapun dimensi-dimensi yaitu dimensi 

dimensi ideologis, dimensi ritualitas, dimensi pengalaman, dimensi 

intelektual, dan dimensi konsekuensi. Tinggi rendahnya skor yang 

didapat menunjukan positif atau negatif religiusitas terhadap perilaku 

berpacaran yang dimiliki oleh pada remaja. Semakin tinggi skor 

yang diperoleh, maka religiusitas terhadap perilaku berpacaran pada 

remaja akan semakin positif demikian juga sebaliknya. 

 

D. Subyek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah daerah generalisasi yang akan dikenai 

kesimpulan hasil penelitian. Swarjana (2012, h. 75) menyatakan 

bahwa populasi adalah kumpulan dari individu ataupun objek atau 

fenomena yang secara potensian dapat diukur sebagai bagian dari 

penelitian. Azwar (2004, h. 77 – 78) menyatakan ciri – ciri suatu 
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populasi adalah memiliki ciri khusus dan spesifik yang dapat 

membedakan dari kelompok lain. Semakin spesifik ciri khusus 

populasi subjek penelitian, maka populasi akan semakin homogen. 

Adapun subyek dalam populasi yang digunakan peneliti adalah siswa 

– siswi SMA Sint Louis Semarang dengan ciri – ciri : 

a. Siswa Kelas X, dan XI SMA Sint Louis Semarang. 

b. Kriteria umur 15 - 18 tahun (Remaja). 

c. Siswa – siswi yang pernah atau sedang berpacaran. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Nazir (2003, h. 271) menyatakan sempel merupakan bagian dari 

populasi. Survei sempel adalah suatu prosedur di mana hanya sebagaian 

dari populasi saja yang akan diambil dan dipergunakan untuk 

menentukan sifat dan ciri yang dikehendaki dari populasi.   

 Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

cluster random sampling. Yang dimaksut cluster random sampling 

adalah cara melakukan randomisasi terhadap kelompok, bukan  terhadap 

subjek secara individual. Metode ini dipilih karena dapat meningkatkan 

segi efiensi kerja yang menyangkut waktu dan biaya. (Azwar, 2004, h. 

87-88).  

 

E. Metode Pengumpulan Data  

Mengumpulkan data suatu penelitian yang dapat dilakukan 

dengan menggunakan instrument, observasi, maupun dokumentasi. Dari 

jenis data penelitian ada dua, yaitu data primer, dan data sekunder. Data 

primer diperoleh dari hasil sumber pertama melalui prosedur, 

wawancara, observasi, maupun instrument tertentu. Data sekunder 

diperoleh melalui sumber tidak langsung, seperti arsip dan dokumen 



45 

 

 

resmi. (Azwar, 2004, h. 36). Pada penelitian ini, peneliti dapat 

mengumpulkan data penelitian dengan menggunakan skala.  

Skala yang disajikan berisi pertanyaan – pertanyaan favorable 

(mendukung) atau unfavorable (tidak mendukung) yang sudah terpilih 

berdasarkan kualitas isi dan analisis uji statistika terhadap kemampuan 

dari penyataan dalam mengungkap informasi dari suatu kelompok 

(Azwar, 2004, h. 97 – 98). Peneliti menggunakan skala model likert 

dalam penelitian tentang hubungan religiusitas dengan perilaku 

berpacaran pada remaja. Dalam penelitian ini terdapat dua skala yaitu 

skala perilaku berpacaran pada remaja dan skala religiuisitas.   

Adapun skala yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah 

sebagai berikut: 

1. Skala Perilaku Berpacaran Pada Remaja 

Skala perilaku berpacaran pada remaja disusun berdasarkan 

tahapan sebagai aspek-aspek ketertarikan, berkencan, bercumbu, dan 

bersenggama. Keempat aspek perilaku berpacaran pada remaja 

tersebut merupakan dasar – dasar item dalam menyusun skala yang 

bersifat favorable dan unfavorable. Gambar skala perilaku 

berpacaran pada remaja dapat dilihat di tabel 1 dibawah ini. 

Tabel 1 

Blue Print Skala Perilaku Berpacaran Pada Remaja 

 

Aspek 

Perilaku 

Berpacaran 

 

Favorable 

 

Unfavorable 

Jumlah Item 

Ketertarikan 

Berkencan 

Bercumbu 

Bersenggama 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

6 

6 

6 

6 

 

Jumlah Item  12                        12   24  

  Sistem penilaian skala perilaku berpacaran pada remaja 

menggunakan menggunakan empat kategori jawaban yaitu SS 
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(Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS (Tidak Sesuai), dan STS (Sangat 

Tidak Sesuai). Jenis item favorable pada jawaban SS mendapat skor 

4, S mendapat skor 3, TS mendapat skor 2, dan STS mendapat skor 

1. Sebaliknya pada item unfavorable pada jawaban SS mendapat 

skor 1, S mendapat skor 2, TS mendapat skor 3, dan STS mendapat 

skor 4. 

2. Skala Religiusitas 

Skala religiusitas terdiri dari lima dimensi religiusitas yaitu 

dimensi ideologis, dimensi ritualistik, dimensi intelektual, dimensi 

pengalaman, dan dimensi konsekuensi. Kelima dimensi skala 

religiusitas tersebut merupakan dasar – dasar item dalam menyusun 

skala religiusitas yang bersifat favorable dan unfavorable. Gambar 

skala religiusitas dapat dilihat di tabel 2 dibawah ini: 

Tabel 2 

Blue Print Skala Religiusitas 

 

Dimensi 

Religiusitas 

 

Favorable 

 

Unfavorable 

Jumlah Item 

Ideologis 

Ritualitas 

Pengalaman 

Intelektual 

Konsekuensi 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

6 

6 

6 

6 

6 

Jumlah Item  15                   15   30  

 

 Sistem penilaian Skala religiusitas menggunakan empat 

kategori jawaban yaitu SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS (Tidak 

Sesuai), dan STS (Sangat Tidak Sesuai). Jenis item favorable pada 

jawaban SS menjadi skor 4, S mendapat skor 3, TS mendapat skor 2, 

dan STS mendapat skor 1. Sebaliknya pada item unfavorable pada 

jawaban SS mendapat skor 1, S mendapat skor 2, TS mendapat skor 

3, dan STS mendapat skor 4. 
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F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Bentuk kepercayaan dan keandalan alat ukur akan dilihat 

sejauh mana alat ukur tersebut dapat menyajikan data yang akurat 

dan cermat. Sehingga dari keakuratan dan kecermatan alat ukur 

bergantung pada validitas dan reliabilitas alat ukur tersebut. untuk 

mengetahui alat ukur peneliti ini terpercaya, maka peneliti perlu 

melakukan adanya pengujian terhadap validitas dan reliabilitas alat 

ukur. 

1. Validitas Alat Ukur 

Azwar (2012, h. 10) mengungkapkan bahwa validitas 

adalah karakteristik utama yang harus dimiliki setiap alat ukur. 

Suatu skala dapat berguna atau tidak sangat ditentukan oleh 

tingkat validitasnya. Sehingga untuk mengetahui validitas suatu 

alat ukur dapat diperoleh dengan cara mengkorelasikan skor 

yang didapat dari setiap item dengan skor total pada skala 

religiusitas dengan skala perilaku berpacaran pada remaja dari 

Pearson, dengan menggunakan alat bantu komputer melalui 

berpacaran pada remaja digunakan teknik korelasi Product 

Moment Program Statistical Packages for Social Science (SPSS) 

Release16.0 

2. Realiablitias Alat Ukur 

Widjono (2007, h. 55) menyatakan bahwa reliabilitas 

adalah hasil suatu pengukuran yang dapat dipercaya. Suatu hasil 

pengukuran hanya dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali 

pelaksanaanya pengukuran terhadap subjek yang sama, 

diperkenankan hasil pengukuran yang relatif sama, selama aspek 

yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. 
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Untuk dapat mengetahui realiabilitas skala religiusitas dan 

skala perilaku berpacaran pada remaja digunakan teknik analisis 

Alpha-Cronbach. 

 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hubungan 

antara religiusitas dengan perilaku berpacaran pada remaja adalah 

analisa data kuantitatif. Untuk mengetahui hubungan antara religiuisitas 

dengan perilaku berpacaran pada remaja, penelitian menggunakan 

teknik analisa korelasi Product Moment. Semua analisis data yang 

digunakan dengan alat bantu statistical Packages for Social Science 

(SPSS) 16.0 pada komputer. 

 

 

 

 

 


