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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan  

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Metode kuantitatif sering disebut sebagai metode 

tradisional, positivistik, scientific dan metode discovery. Metode 

kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang berupa angka-

angka dan dianalisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2008). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Dalam penelitian terdapat dua variabel yaitu variabel 

tergantung dan variabel bebas. Penelitian tentang hubungan antara 

kontrol diri dengan perilaku seksual  mahasiswa memiliki variabel 

sebagai berikut: 

1. Variabel tergantung : Perilaku seksual mahasiswa 

2. Variabel bebas : Kontrol diri  

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional merupakan suatu definsi mengani variabel 

yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel 

tersebut yang dapat diamati (Azwar, 2016). Definisi operasional pada 

penelitian ini adalah: 



28 

 

 
 

1. Perilaku Seksual Mahasiswa 

Perilaku seksual mahasiswa adalah segala bentuk perilaku 

yang muncul karena adanya kegiatan atau dorongan seksual 

berkaitan dengan stimulasi organ seksual dan bertujuan untuk 

mencapai kenikmatan yang dilakukan oleh mahasiswa baik itu 

dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Data skala perilaku 

seksual  mahasiswa dapat diperoleh dari  bentuk-bentuk perilaku 

seksual yang diantaranya berpegangan tangan, berpelukan, 

kissing, petting, oral seks, dan hubungan seksual/intercouse. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin besar pula 

frekuensi subyek dalam melakukan perilaku seksual, sebaliknya 

semakin rendah skor yang diperoleh maka semakin kecil pula 

frekuensi subyek dalam melakukan perilaku seksual.  

2. Kontrol Diri 

Kontrol diri adalah kemampuan seseorang untuk 

mengendalikan atau membimbing perilaku, membuat keputusan, 

mengambil tindakan efektif dimana bertujuan untuk mencegah 

respon atau perilaku yang tidak diinginkan yang timbul dari 

kebiasaan, tekanan, situasi, pengalman, emosi dan proses fisiologi 

baik itu dari dalam diri, luar maupun lingkungan. Tinggi 

rendahnya kontrol diri diperoleh dari skala kontrol diri yaitu 

kemampuan kognitif, kemampuan mengambil keputusan, 

kemampuan mengontrol perilaku, kemampuan 

mempertimbangkan pilihan, dan kemampuan retrospektif. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin kuat pula 
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kontrol diri, sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh maka 

semakin lemah kontrol diri subyek dalam hal perilaku seksual.  

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi  

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas 

subyek atau obyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya sekedar 

jumlah yang ada pada obyek atau subjek yang dipelajari namun 

meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek 

atau obyek tersebut (Sugiyono,2008). Populasi dalam penelitian 

adalah mahasiswa dan mahasiswi perguruan tinggi swasta yang 

ada di Semarang.  

2. Sampling 

Sampling adalah bagian dari karakteristik dan jumlah yang 

dimiliki oleh populasi. Sampel yang diambil dari populasi harus 

memiliki karakteristik yang representatif (mewakili) 

(Sugiyono,2008). Teknik yang digunakan pada penelitian ini 

adalah incidental sampling. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, metode yang dijadikan sebagai alat 

pengumpulan data yaitu berupa skala. Skala akan diberikan secara 

langsung dari peneliti kepada subyek dan sifatnya tertutup. Tertutup 
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yang dimaksud adalah pernyataan yang jawabannya sudah ditentukan 

oleh peneliti sehingga subyek tidak dapat memberikan jawaban yang 

terbuka atau uraian.  

1. Skala Perilaku Seksual   

Pada skala ini, item-item dibuat berdasarkan bentuk-bentuk 

perilaku seksual  yaitu:  

a. Berpegangan tangan 

b. Berpelukan  

c. Kissing  

d. Petting 

e. Oral seks 

f. Hubungan seksual/intercouse 

Item dalam skala ini hanya menggunakan pernyataan 

favourable saja. Terdapat empat pilihan jawaban yaitu tidak 

pernah (TP), jarang (J), sering (S), sangat sering (SS). Nilai yang 

diberikan pada setiap jawaban adalah nilai nol sampai dengan tiga. 

Setiap pernyataan subyek memiliki nilai tiga untuk jawaban sangat 

sering (SS), nilai dua untuk jawaban sering (S), nilai satu untuk 

jawaban jarang (J), dan nilai nol untuk jawaban tidak pernah (TP).  

Berikut rancangan Blue Print Skala perilaku Seksual  pada tabel 2.  
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Tabel 2 

Blue Print Perilaku Seksual Mahasiswa 

Bentuk Perilaku Seksual  Jumlah Item 

Berpegangan tangan 3 

Berpelukan 3 

Kissing 3 

Petting 3 

Oral seks 3 

Hubungan seksual/intercourse 3 

Total Item 18 

 

2. Skala Kontrol Diri  

Pada skala ini, item-item dibuat berdasarkan aspek-aspek 

kontrol diri yaitu:  

a. Kemampuan kognitif 

b. Kemampuan mengambil keputusan 

c. Kemampuan mengontrol perilaku 

d. Kemampuan mempertimbangkan pilihan  

e. Kemampuan retrospektif 

Item pada skala ini menggunakan pernyataan yang bersifat  

favourable dan unfavourable. Terdapat empat pilihan jawaban 

yaitu sangat tidak sesuai (STS), tidak sesuai (TS), sesuai (S), 

sangat sesuai (SS). Nilai yang diberikan pada setiap jawaban 

adalah nilai satu sampai dengan empat. Pada pernyataan 

favourable, subyek memiliki nilai empat untuk jawaban sangat 

sesuai (SS), nilai tiga untuk jawaban sesuai (S), nilai dua untuk 

jawaban tidak sesuai (TS), dan nilai satu untuk jawaban sangat 

tidak sesuai  (STS). Pada pernyataan unfavourable, subyek 
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memiliki nilai empat untuk jawaban sangat tidak sesuai (STS), 

nilai tiga untuk jawaban tidak sesuai (TS), nilai dua untuk jawaban 

sesuai (S), dan nilai satu untuk jawaban sangat sesuai (SS). Berikut 

adalah rancangan Blue Print Skala Kontrol Diri pada tabel 3 

Tabel 3 

Blue Print Skala Kontrol Diri 

Aspek Kontrol Diri Favourable Unfavourable Jumlah 

Item 

Kemampuan kognitif 3 3 6 

Kemampuan 

mengambil keputusan 

3 3 6 

Kemampuan 

mengontrol perilaku 

3 3 6 

Kemampuan 

mempertimbangkan 

pilihan  

3 3 6 

Kemampuan 

retrospektif 

3 3 6 

Total item 15 15 30 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Validity atau dalam bahasa Indonesia disebut Validitas 

merupakan akurasi suatu skala atau tes dalam menjalankan fungsi 

pengukurannya. Pengukuran dikatakan mempunyai validitas 

tinggi apabila data yang dihasilkan dapat secara akurat 

memberikan gambaran tentang variabel yang diukur sesuai dengan 

tujuan pengukuran tersebut. Akurat yang dimaksud adalah tepat 

dan cermat, jika tes atau skala yang menghasilkan data tidak 
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relevan dengan tujuan pengukuran maka dapat dikatakan memiliki 

validitas rendah (Azwar, 2017). Validitas dalam penelitian ini diuji 

dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment dimana 

data berasal dari korelasi antara skor setiap item dengan skor total. 

Untuk mendapat skor yang murni, maka peniliti akan melakukan 

koreksi kembali dengan menggunkaan teknik koreksi Part Whole 

dengan taraf signifikansi p = 0,05.  

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas berasal dari kata reliable atau reliability yang 

berarti konsisten, kepercayaan, kestabilan, dan keajegan. Suatu 

pengukuran yang mampu menghasilkan data yang memiliki 

reliabilitas tinggi disebut sebagi pengukuran yang reliabel. Konsep 

dari reliabilitas sendiri adalah sejauhmana hasil dari suatu proses 

pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 2017). Pada penelitian ini 

untuk menguji reliabilitas, peneliti menggunakan teknik koefisien 

Alpha Cronbach 

 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian guna 

untuk menguji hipotesis adalah teknik analisis korelasi Spearman 

Rho. Metode analisis ini digunakan untuk melihat hubungan antara 

kontrol diri dengan perilaku seksual. Untuk penghitungan uji 

hipotesis, peneliti menggunakan bantuan program dari spss. 


