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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

Metode penelitian adalah sesuatu yang penting dalam suatu 

penelitian. Penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data secara 

objektif dan dilakukan dengan prosedur yang jelas berdasarkan 

bukti-bukti empiris. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, metode 

yang digunakan dalam penelitian harus tepat serta dapat di 

pertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagaimana pada penelitian 

ini, penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubugan antara 

pendidikan seksual dalam keluarga dengan perilaku seksual 

mahasiswi UINIKA Soegijapranata Semarang. 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian Kuantitatif. Menurut Creswell (dalam Frans, 2017, 

hal.21) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bekerja 

dengan angka, yang datanya berupa bilangan (nilai atau skor, 

peringkat, atau frekuensi). Creswell juga mengatakan bahwa 

penelitian kuantitatif dianalisis menggunakan statistik untuk 

menjawab hipotesis atau pertanyaan penelitian yang bersifat 
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spesifik dan untuk melakukan prediksi bahwa suatu variabel 

tertentu mempengaruhi variabel lainnya. 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang akan diteliti dan menjadi fokus dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Tergantung  :    Perilaku Seksual Pada 

Mahasiswi 

2. Variabel Bebas  : Pendidikan Seksual 

Dalam Keluarga 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Perilaku Seksual Pada Mahasiswi 

Perilaku seksual mahasiswi merupakan aktivitas yang 

dilakukan oleh individu yang sedang dalam proses 

menyelesaikan akademik di perguruan tinggi dan dalam 

periode dimana organ-organ seks mulai berfungsi, yang 

dilakukan sebagai reaksi dari dorongan seks yang diterima 

oleh individu yang bersangkutan untuk mendapatkan 

kesenangan organ seks. Variabel perilaku seksual pada 

mahasiswi ini diukur menggunakan Skala Perilaku Seksual 
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pada mahasiswi yang dibuat berdasarkan bentuk-bentuk 

perilau seksual yaitu : 

a. Berkencan 

b. Berpegangan tangan 

c. Berciuman (pipi, kening, bibir) 

d. Berpelukan 

e. Meraba bagian sensitif (buah dada dan atau alat 

kelamin) 

f. Petting (menempelkan alat kelamin sendiri 

dengan alat kelamin pasangan) 

g. Melakukan hubungan seksual 

Makin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan makin tinggi 

perilaku seksual mahasiswi. 

2. Pendidikan Seksual Dalam Keluarga 

Pendidikan seksual dalam keluarga adalah segala usaha 

yang dilakukan oleh orang-orang yang disatukan dalam 

ikatan perkawinan, darah dan ikatan adopsi untuk 

memberikan pemahaman mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan seksualitas, agar dapat mengerti benar-

benar tentang arti dan fungsi kehidupan seksnya, sehingga 

dapat mempergunakannya dengan baik selama hidupnya. 

Variabel pendidikan seksual dalam keluarga ini diukur 



43 
 

 

menggunakan Skala Pendidikan Seksual dalam keluarga 

yang dibuat berdasarkan materi-materi pendidikan seksual 

dalam keluarga, yaitu: 

a. Kesehatan reproduksi 

b. Alat reproduksi 

c. Kehamilan 

d. Kontrasepsi 

e. Penyakit menular seksual 

f. Norma sosial 

g. Kekerasan seksual 

h. Perubahan hormonal 

Makin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan 

makin tinggi pendidikan seksual dalam keluarga yang 

diterima oleh mahasiswi. 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Hadi (dalam Trisminuratri, 2007, hal.64-65) mengatakan 

populasi adalah daerah generalisasi yang akan dikenai 

kesimpulan hasil penelitian. Jumah dari semua individu untuk 

siapa kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel itu yang 

akan digeneralisasikan. populasi merupakan sejumlah individu 

yang setidaknya mempunyai satu ciri atau sifat yang sama. Dari 
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Populasi tersebut kemudian diambil contoh atau sampel yang 

diharapkan dapat mewakili populasi. 

Dalam penelitian ini populasi yang dipakai adalah mahasiswi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang masih aktif 

menjalani proses akademik dan memiliki pacar.  

2. Teknik Pengambilan Sampel  

Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah Insidental Sampling dimana menurut Sugiyono 

(dalam Hutabarat, 2015, hal.156) insidental sampling merupakan 

suatu teknik pengambilan responden sebagai sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu penggunaan sampel bila orang yang kebetulan 

ditemui peneliti cocok sebagai sumber data. 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data dan Penilaiannya 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan metode skala. Dalam 

pelaksanaannya subjek diminta untuk memilih satu diantara lima 

kemungkinan jawaban yang tersedia dan paling sesuai dengan 

subjek, dimana setiap pernyataan memiliki alternatif jawaban 

yang masing-masing memiliki nilai atau skor yaitu, Sangat 

Sesuai (SS) skor 5, Sesuai (S) skor 4, Netral (N) skor 3, Tidak 

Sesuai (TS) skor 2, dan Sangat Tidak Sesuai (STS) skor 1. 
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2. Blue Print  

Skala yang disajikan berbentuk pernyataan tertutup dengan 

beberapa pilihan jawaban yang terdiri dari dua bagian, bagian 

pertama berisi pertanyaan mengenai identitas subyek dan bagian 

kedua berisi pernyataan mengenai benntuk-bentuk perilaku 

seksual dan materi-materi pendidikan seksual dalam keluarga. 

Kemudian subjek diminta untuk mengisi kolom pilihan jawaban 

yang tersedia.  

a.  Skala Perilaku Seksual Pada Mahasiswi  

Skala Perilaku Seksual Pada Mahasiswi ini bertujuan untuk 

mengungkap perilaku seksual pada mahasiswi. Item-item pada 

Skala ini disusun berdasarkan bentuk-bentuk perilaku seksual 

mahasiswi. 

 

Tabel 1 

Blue Print Skala Perilaku Seksual Pada Mahasiswi 

No Bentuk-bentuk Perilaku Seksual 

Jumlah 

Item 

1 Berkencan 2 

2 Bergandengan 2 

3 Berciuman 2 
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4 Berpelukan 2 

5 Meraba daerah sensitif 2 

6 Petting 2 

7 Melakukan hubungan seksual 2 

Total 14 

 

 

b. Skala Pendidikan Seksual Pada Mahasiswi 

Skala ini bertujuan untuk mengungkap pendidikan seksual 

subjek yang didapat dalam keluarga. Item-item pada angket ini 

disusun berdasarkan materi-materi pendidikan seksual dalam 

keluarga. 

Tabel 2 

Blue Print Pendidikan Seksual Dalam Keluarga 

No 

Materi-materi Pendidikan Seksual 

Dalam Keluarga 

Jumlah 

Item 

1 Kesehatan reproduksi 2 

2 Alat atau organ seksual 2 

3 Kehamilan 2 

4 Alat kontrasepsi 2 

5 Penyakit menular seksual 2 
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6 Norma sosial 2 

7 Kekerasan seksual 2 

8 Perubahan hormonal 2 

Total 16 

 

F. Uji Coba 

Menurut Ancok (dalam Trisminuratri, 2007, hal.70-72), validitas 

adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur betul-

betul mengukur apa yang perlu diukur. Data yang diperoleh melalui 

peyebaran skala kemudian dihitung validitasnya dengan 

menggunakan teknik korelasi produk momen yaitu mengkorelasi 

butir dan skor total dan dikoreksi dengan teknik korelasi part whole 

untuk menghindari terjadinya estimasi berlebih. 

Azwar (dalam Trisminuratri, 2007, hal.70-72 menyebutkan 

reliabilitas diartikan sebagai konsistensi yang pada prinsipnya 

menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut dapat memberikan 

hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali 

terhadap subjek yang sama. Untuk menguji reliabilitas pada 

penelitian ini peneliti menggunakan tekik reliabilitas Alfa Cronbach. 
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G. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh berupa angka, sehingga 

untuk medapatkan hasil yang obyektif maka data tersebut akan 

diolah menggunakan metode statistik, dengan teknik product 

moment.  

  




