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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka dan data yang 

didapat berupa bilangan (nilai, skor, frekuensi atau peringkat) serta 

dianalisis menggunakan statistik untuk melihat variabel tertentu 

mempengaruhi variabel lain (Alsa, 2014). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel yang terdapat dalam penelitian perlu diidentifikasi dengan 

tujuan sebagai landasan dasar untuk menentukan alat untuk mengumpulkan 

data, menentukan teknik analisis data yang akan digunakan dalam 

penelitian serta sebagai alat untuk menguji hipotesis. 

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, 

yaitu: 

1. Variabel tergantung : Perilaku Seksual Pranikah Mahasiswa 

2. Variabel bebas : Pola Asuh Permisif 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Setelah mengidentifikasi variabel penelitian, maka selanjutnya 

adalah merumuskan definisi operasional dari variabel-variabel tersebut.
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1. Perilaku Seksual Pranikah Mahasiswa 

 Perilaku seksual pranikah pada mahasiswa adalah tingkah laku 

yang didorong oleh hasrat seksual yang dilakukan sebelum adanya 

pernikahan yang sah dan dilakukan oleh individu yang menjalani masa 

kuliah. Data dari variabel ini diperoleh dari skala yang diungkap 

berdasarkan bentuk-bentuk perilaku seksual yaitu bergandengan tangan, 

berpelukan, berciuman (kening, pipi, bibir, leher), meraba daerah 

erogen, petting, seks oral dan berhubungan badan. Semakin tinggi skor 

yang diperoleh maka semakin tinggi pula frekuensi perilaku seksual 

pranikah yang dilakukan mahasiswa dan sebaliknya. 

2. Pola Asuh Permisif 

 Pola asuh permisif merupakan langkah yang diambil orang tua 

untuk mendidik anak dengan memberikan kebebasan sepenuhnya pada 

anak sehingga tidak ada kontrol dan aturan yang diberikan orang tua. 

Pola asuh permisif diukur berdasarkan persepsi anak terhadap pola asuh 

orang tuanya. Data dari variabel ini diperoleh dari skala yang diungkap 

berdasarkan aspek-aspek pola asuh permisif yaitu orang tua 

memberikan kebebasan sepenuhnya pada anak, orang tua tidak 

menuntut anak untuk memiliki tanggung jawab dan tidak ada aturan 

ketat dari orang tua, orang tua memiliki kontrol yang rendah terhadap 

anak dan tidak ada hukuman, anak dominan dalam mengambil 

keputusan. Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka semakin tinggi 

pula pola asuh permisif orang tua dan sebaliknya. 
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D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

 Populasi adalah seluruh subjek penelitian yang memiliki kualitas 

dan karakteristik tertentu yang telah dibuat oleh peneliti untuk dipelajari 

dan dibuat kesimpulan (Janti, 2014). Populasi yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa Unika Soegijapranata yang 

berusia 18-24 tahun, pernah/masih berpacaran, dan tinggal bersama 

orang tua. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah incidental 

sampling. Incidental sampling adalah teknik penentuan sample secara 

kebetulan, pengambilan data terhadap individu yang bertemu dengan 

peneliti dan sesuai dengan karakteristik subjek penelitian yang telah 

ditentukan. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode skala. Skala ini disajikan dan dibedakan menjadi dua bagian 

yaitu item favorable dan unfavorable. Item favorable adalah item yang 

berisi pernyataan mendukung yaitu menyetujui, atau menunjukan variabel 

yang diukur. Sedangkan item unfavorable adalah suatu pernyataan yang 

berisi pernyataan tidak mendukung yaitu tidak menyetujui atau tidak 

menunjukkan variabel yang diukur. 
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Skala ini akan diberikan langsung kepada subjek oleh peneliti dan 

sifatnya tertutup. Subjek diminta untuk mengisi skala berdasarkan pilihan 

yang sudah disediakan dan tidak boleh memberikan jawaban selain dari 

pilihan tersebut. Pada penelitian ini menggunakan dua skala yaitu skala 

perilaku seksual pranikah mahasiswa dan skala pola asuh permisif. 

 

1. Skala perilaku seksual pranikah mahasiswa 

 Skala perilaku seksual pranikah mahasiswa disusun berdasarkan  

bentuk-bentuk perilaku seksual pranikah yaitu bergandengan tangan, 

berpelukan, berciuman (kening, pipi, bibir, leher), meraba daerah 

erogen, petting, seks oral dan berhubungan badan.  

 Skala ini hanya terdiri dari item favorable saja. Dalam skala 

perilaku seksual pranikah mahasiswa terdapat empat pilihan jawaban 

yaitu: 

a. SS : Sangat sering. 

Jika subjek memilih jawaban ini berarti subjek sangat sering  

melakukan dan mendapat skor 3. 

b. S : Sering 

Jika subjek memilih jawaban ini berarti subjek sering melakukan 

dan mendapat skor 2. 

c. J : Jarang 

Jika subjek memilih jawaban ini berarti subjek jarang melakukan 

dan mendapat skor 1. 
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d. TP : Tidak Pernah 

Jika subjek memilih jawaban ini berarti subjek tidak pernah 

melakukan dan mendapat skor 0. 

 

          Tabel 1 

            Blue Print Perilaku Seksual Pranikah Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Skala Pola Asuh Permisif 

 Skala pola asuh permisif disusun berdasarkan aspek-aspek pola 

asuh permisif yaitu orang tua memberikan kebebasan sepenuhnya pada 

anak, orang tua tidak menuntut anak untuk memiliki tanggung jawab 

dan tidak ada aturan ketat dari orang tua, orang tua memiliki kontrol 

yang rendah terhadap anak dan minim hukuman, anak dominan dalam 

mengambil keputusan. 

 Skala ini terdiri dari 2 jenis item yaitu item favorable 

(mendukung pernyataan) dan item unfavorable (tidak mendukung 

Bentuk Perilaku Seksual 

Pranikah Jumlah 

Bergandengan tangan 4 

Berpelukan 4 

Berciuman 4 

Meraba daerah erogen 4 

Petting 4 

Seks Oral 4 

Berhubungan badan 4 

Total 28 
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pernyataan). Pada skala pola asuh permisif ini terdiri dari empat pilihan 

jawaban yaitu: 

a. SS   : Sangat Sesuai.  

Memilih jawaban ini berarti pengalaman yang dialami subyek sangat 

sesuai dengan pernyataan.  

b. S   : Sesuai.  

Memilih jawaban ini berarti pengalaman yang dialami subyek sesuai 

dengan pernyataan.  

c. TS  : Tidak Sesuai.  

Memilih jawaban ini berarti pengalaman subyek tidak sesuai dengan 

pernyataan.  

d. STS  : Sangat tidak sesuai 

Memilih jawaban ini berarti pengalaman subyek sangat tidak sesuai 

dengan pernyataan.  

 

Penilaian dalam skala pola asuh permisif ini pada pernyataan 

favorable adalah SS mendapat skor 4, S mendapat skor 3, TS mendapat 

skor 2 dan STS mendapat skor 1. Sebaliknya pada pernyataan unfavorable, 

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

SS mendapat skor 1. 
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   Tabel 2 

    Blue print Pola Asuh Permisif 

 

Aspek Favorable Unfavorable Jumlah Item 

Orang tua 

memberikan 

kebebasan 

sepenuhnya pada 

anak 

3 3 6 

Orang tua tidak 

menuntut anak untuk 

memiliki tanggung 

jawab dan tidak ada 

aturan ketat dari 

orang tua 

3 3 6 

Orang tua memiliki 

kontrol yang rendah 

terhadap anak 

3 3 6 

Anak dominan dalam 

mengambil keputusan 
3 3 6 

Total 12 12 24 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Uji Validitas alat ukur 

 Validitas adalah sejauh mana suatu alat ukur yang digunakan 

tepat untuk mengukur suatu data yang ada (Azwar, 2017). Sebuah alat 

ukur dikatakan memiliki tingkat validitas yang tinggi jika dapat 

menghasilkan data yang tepat sehingga memberikan bayangan tentang 

pengukuran variabel sesuai dengan tujuan dibuatnya alat ukur. Teknik 

korelasi yang digunakan dalam uji validitas adalah teknik korelasi 

Product Moment dari Karl Pearson yaitu dengan mengkorelasikan skor 
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item dengan skor total. Koefisien korelasi yang didapat dengan rumus 

angka kasar Product Moment perlu dikoreksi kembali untuk 

menghindari kelebihan bobot atau over estimate dengan menggunakan 

teknik koreksi Part Whole. 

 

2. Uji Reliabilitas alat ukur 

 Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten apabila diukur berkali-kali menggunakan 

alat ukur yang sama (Azwar, 2017). Uji reliabilitas digunakan untuk 

menetapkan apakah instrumen yang ada pada skala dapat digunakan 

lebih dari satu kali, minimal bisa dipakai oleh responden yang sama 

sehingga hasil data yang didapatkan konsisten.  

 Cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas skala dalam 

penelitian ini adalah menggunaka rumus Alpha Cronbach, yang 

dilakukan dengan bantuan program komputer.  

 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis pada 

penelitian ini adalah teknik korelasi Product Moment dari Pearson. Metode 

ini digunakan untuk mencari hubungan pola asuh permisif dengan perilaku 

seksual pranikah mahasiswa. Peneliti menggunakan bantuan program 

Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) versi 16.0 for windows 

untuk penghitungan uji hipotesis. aannnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaa


