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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data 

numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 2016). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Penelitian mengenai hubungan konformiats temn sebaya dengan 

perilaku seks pranikah pada mahasiswa laki-laki yang memiliki variabel 

penelitian sebagai berikut: 

Variabel tergantung : Perilaku seksual pranikah mahasiswa laki-laki 

Variabel bebas  : Konformitas teman sebaya 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Dalam setiap variabel dalam sebuah penelitian perlu dilakukan 

operasionalisasi yang memiliki arti menerjemahkan konsep mengenai 

variabel tersebut ke dalam bentuk yang lebih nyata sehingga pada 

akhirnya dapat diukur dan diamati (Azwar, 2015).  

Definisi operasional dari penelitian ini adalah: 

1. Perilaku seksual pranikah Mahasiswa Laki-laki 

Perilaku seksual pranikah Mahasiswa Laki-laki adalah 

perilaku yang muncul karena dorongan hasrat seksual yang 

dilakukan oleh mahasiswa laki-laki diluar perkawinan. Data dari 

variabel akan diperoleh dari skala yang didapat dari bentuk-bentuk 
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perilaku seksual pranikah yaitu berpegangan tangan, berpelukan 

saling meraba bagian tubuh sensitif, necking, petting, oral sex dan 

hubungan seksual. Semakin tinggi skor yang didapat maka semakin 

tinggi pula frekuensi subjek melakukan perilaku seksual dan 

sebaliknya. 

 

2. Konformitas teman sebaya 

Konformitas teman sebaya adalah kondisi dimana remaja 

mengikuti perilaku dan peraturan kelompok. Konformitas teman 

sebaya adalah kehendak bersikap sama dengan orang lain karena 

tekanan anggota kelompok. Data dari variabel akan diperoleh dari 

skala yang diungkap berdasarkan 3 aspek yaitu kekompakan, 

kesepakatan dan keterikatan. Semakin tinggi skor yang diperoleh 

maka semakin tinggi konformitas teman sebaya yang dilakukan, dan 

sebaliknya. 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Pengertian Populasi menurut Azwar (2015) adalah kelompok 

subjek yang hendak digeneralisasi hasil penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian adalah mahasiswa berjenis kelamin laki-laki dan belum 

menikah. 
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2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi (Azwar, 2015). Menurut 

Azwar analisis penelitian didasarkan pada data sampel sedangkan 

kesimpulan akan diterapkan pada populasi. Teknik yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah dengan incidental sampling.  

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini mengunakan skala untuk alat ukur dalam 

mengumpulkan data. Terdapat dua skala yang akan digunakan, yaitu 

skala perilaku seksual pranikah dan skala konformitas teman sebaya.  

1. Skala perilaku seksual mahasiswa laki-laki 

Item-item yang terdapat pada skala ini dibuat berdasarkan 

bentuk-bentuk perilaku seksual pranikah:  

a. Berpegangan tangan 

b. Berciuman 

c. Berpelukan 

d. Meraba bagian sensitif 

e. Necking  

f. Petting 

g. Oral sex 

h. Hubungan Seksual 

Item di skala ini hanya memiliki pernyataan favorable. Skala ini 

terdapat pilihan empat jawaban yaitu setiap jawaban tidak pernah (TP) 

memiliki nilai nol, untuk jawaban jarang (J) memiliki nilai satu, untuk 
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jawaban sering (S) memiliki nilai dua, dan untuk jawaban sangat sering 

(SS) memiliki nilai tiga. 

Tabel 2 

Blue Print Perilaku Seksual Mahasiswa 

Bentuk Perilaku Seksual                Jumlah Item 

Berpegangan tangan 3 

Berciuman  3 

Berpelukan  3 

Meraba bagian tubuh sensitif 3 

Necking 3 

Petting 3 

Oral Sex 3 

Hubungan seksual 3 

Total    24 

 

2. Skala konformitas teman sebaya 

Item-item yang terdapat pada skala ini dibuat berdasarkan 

aspek-aspek konformitas teman sebaya yaitu:  

a. Kekompakan yaitu eratnya hubungan anak dengan 

kelompoknya. 

b. Kesepakatan yaitu peraturan yang sudah dibuat disepakati dan 

dilakukan oleh anggota kelompok. 

c. Keterikatan yaitu patuhnya melaksanakan peraturan yang sudah 

dibuat. 
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Item dalam skala  ini memiliki pertanyaan favorable. Dalam skala 

ini terdapat pilihan empat jawaban yaitu setiap jawaban sangat tidak 

setuju (STS) memiliki nilai satu, untuk jawaban tidak setuju (TS) 

memiliki nilai dua, untuk jawaban setuju (S) memiliki nilai tiga, dan 

untuk jawaban sangat setuju (SS) memiliki nilai empat.  

Tabel 3 

Blue Print Konformitas Teman sebaya 

 

 

 

 

 

 

F. Uji Coba Alat 

Ukur 

1. Uji Validitas Alat Ukur 

Validitas adalah sebuah tes berkaitan pada isi skala yang 

mencakup data komprehensif dan relevan dengan tujuan penelitian 

(Azwar, 2015). Pada penelitian ini, validitas diukur dengan teknik 

korelasi product moment untuk mencari koefisien korelasi dari 

penjumlahan skor item kemudian dikorelasikan dengan Part Whole 

untuk menghindari adanya over estimate. 

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Azwar (2015) menjelaskan bahwa reliabilitas mengacu pada 

konsentrasi atau kepercayaan hasil ukur, hasil dari reliabilitas banyak 

Aspek Konformitas 

teman sebaya 

Jumlah 

Kekompakan 8 

Kesepakatan 8 

Keterikatan 8 

Total          24 
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dipengaruhi oleh motivasi, sikap dan persepsi responden dalam 

memberikan jawaban. Untuk mengetahui reliabilitas alat ukur pada 

penelitian dengan menggunakan teknik koefisien Alpha Cronbach. 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisi data ini digunakan untuk mengetahui hubungan 

konformitas teman sebaya dengan perilaku seksual pranikah mahasiswa 

laki-laki dengan menggunakan teknik analisis Korelasi Product Moment. 

Metode tersebut juga digunakan untuk mencari hubungan konformitas 

teman sebaya dengan perilaku seksual pranikah pada mahasiswa laki-

laki. Penelitian menggunakan program komputer untuk menguji 

hipotesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


