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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif non-eksperimen 

yaitu metode yang menekankan pada analisis data numerik atau angka 

yang diolah menggunakan metode statistika (Azwar, 2013). Data 

angka tersebut berasal dari pengukuran menggunakan skala terhadap 

variable penelitian. 

B. Identifikasi Variabel 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi 

sasaran penyelidikan dan sesuatu itu menunjukkan variasi, baik dalam 

jenis ataupun tingkatannya (Hadi, 2001). Adapun variabel-variabel 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel tergantung : Perilaku seksual pranikah. 

2. Variabel bebas :  

a. Religiositas 

b. Peran orangtua 

C. Definisi Operasional 

1. Perilaku Seksual Pranikah 

Perilaku seksual pranikah dapat didefinisikan perilaku yang 

muncul karena adanya hasrat seksual dengan lawan jenis yang terjadi 

pada individu yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Data 
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perilaku seksual pranikah diperoleh melalui skala perilaku seksual 

yang diungkap berdasarkan bentuk-bentuk perilaku seksual, yaitu 

bersentuhan (touching), berciuman (kissing), bercumbu dengan saling 

menggesekkan alat kelamin (petting), dan berhubungan kelamin 

(coitus/ intercourse). Semakin tinggi skor yang diperoleh maka 

semakin tinggi frekuensi subjek melakukan perilaku seksual pranikah, 

sebaliknya semakin rendah frekuensi subjek melakukan perilaku 

seksual pranikah. 

2. Religiositas 

Religiositas adalah perilaku seseorang berdasarkan keyakinan, 

nilai-nilai dan norma yang benar serta bagaimana hubungan manusia 

dengan Yang Maha Kuasa. Semakin erat hubungan manusia dengan 

Tuhan dan semakin banyak manusia melibatkan Tuhan dalam seluruh 

kehidupannya dikatakan semakin tinggi tingkat religiusitasnya. Skala 

religiositas disusun berdasarkan dimensi religiositas, yaitu 

kepercayaan (belief), praktis (practice), pengalaman (experience), 

pengetahuan (knowledge) dan konsekuensi (consequences). perilaku 

terhadap religiositas sudah dijelaskan oleh peneliti secara spesifik 

sehingga, semakin tinggi nilai yang diperoleh dari skala tersebut 

semakin tinggi perilaku religius dan demikian sebaliknya. 

3. Peran Orangtua 

Peran orangtua adalah bentuk tingkahlaku orangtua yang 

memberikan pengasuhan dan mengembangkan kepribadian anak-
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anaknya. Peran orangtua diukur dengan skala peran orangtua yang 

disusun oleh peneliti sendiri dan berdasarkan fungsi peran orangtua, 

yaitu sebagai pengasuh, pendidik, pelindung, pengawas dan konselor. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi frekuensi 

peran orangtua, dan demikian sebaliknya. 

D. Subjek Penelitian 

Sample pada penelitian kuantitatif dipilih dari suatu populasi 

sehingga dapat digunakan untuk mengadakan generalisasi (Moleong, 

2005) 

1. Populasi 

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa Semarang yang tinggal di kos-kosan bebas tanpa ada 

penjaga di daerah Sampangan, Tinjomoyo, Karangrejo, Jatingaleh, 

Pamularsih dan Tembalang, yang sedang berpacaran, dan memiliki 

orangtua yang masih lengkap dengan rentang usia antara 18-21 

tahun (usia remaja akhir). 

2. Teknik Pengambilan Sample 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik 

pengambilan sample Incidental Sampling. Teknik pengambilan 

sample Incidental Sampling merupakan teknik pengambilan sample 

dengan memilih siapa yang kebetulan ada atau dijumpai oleh 

peneliti dan bersedia memberikan data skala yang diberikan. 
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E. Metode Pengambilan Data 

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan 

oleh peneliti untuk memperoleh data yang akan diselidiki. Pada 

penelitian ini metode yang dipakai adalah metode skala. Metode skala 

adalah suatu metode penelitian dengan menggunakan daftar 

pertanyaan yang berisi aspek-aspek dan dimensi yang hendak diukur 

dan harus dijawab dan dikerjakan atau daftar isian yang harus diisi 

oleh sejumlah subjek. Berdasarkan atas jawaban atau isian itu peneliti 

dapat mengambil kesimpulan mengenai subjek yang diteliti 

(Suryabrata, 2000). 

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan data yang digunakan 

adalah skala. Adapun skala yang digunakan untuk pengambilan data 

adalah sebagai berikut: 

1. Skala Perilaku Seksual Pranikah 

Skala yang digunakan untuk mengukur perilaku seksual 

pranikah disusun berdasarkan bentuk-bentuk perilaku seksual 

pranikah yang meliputi bersentuhan (touching), berciuman 

(kissing), bercumbu dengan saling menggesekkan alat kelamin 

(petting), dan berhubungan kelamin (coitus/ intercourse). Distribusi 

item Skala Perilaku Seksual Pranikah sebelum diuji dapat dilihat 

pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Blueprint Skala Perilaku Seksual Pranikah 

Bentuk-bentuk Total 

Touching  

Kissing 

Petting 

Coitus/intercourse 

4 

4 

4 

4 

Total 16 

 

Skala Perilaku Seksual Pranikah dalam penelitian ini 

memiliki empat pilihan jawaban, yaitu Sangat Sering (SS), Sering 

(S), Jarang (J) dan Tidak Pernah (TP). Penilaian dalam skala 

tersebut pada setiap item jawaban Sangat Sering (SS) diberi skor 

3, Sering (S) diberi skor 2, Jarang (J) diberi skor 1, sedangkan 

jawaban Tidak Pernah (TP) diberi skor 0. 

2. Skala Religiositas 

Alat pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

skala. Skala yang digunakan untuk mengukur religiositas adalah 

berdasarkan dimensi dari religiositas menurut Stark dan Glock 

(dalam Nihaya, Andriyani & Wahyuni, 2013), yaitu belief, practice, 

experience, knowledge, consequences. Skala ini merupakan skala 

tertutup dan memiliki empat pilihan jawaban yaitu SS (Sangat 

Sesuai), S (Sesuai), TS (Tidak Sesuai), STS (Sangat Tidak 

Sesuai). 

Pada skala ini terdiri dari dua pernyataan, yaitu favorable 

dan unfavorable. Penilaian untuk sub-skala favorable yaitu SS 

(Sangat Sesuai) diberi skor 4, S (Sesuai) diberi skor 3, TS (Tidak 
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Sesuai) diberi skor 2, STS (Sangat Tidak Sesuai) diberi skor 1. 

Kemudian penilaian untuk sub-skala unfavorable yaitu SS 

(Sangat Sesuai) diberi skor 1, S (Sesuai) diberi skor 2, TS (Tidak 

Sesuai) diberi skor 3, STS (Sangat Tidak Sesuai) diberi skor 4. 

Adapun perinciannya dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Blueprint Skala Religiositas 

 

 

 

 

 

3. Skala Peran Orangtua 

Skala yang digunakan untuk mengukur peran orangtua 

berdasarkan fungsi peran orangtua indikatornya sebagai berikut, 

sebagai pengsuh, pendidik, pelindung, pengawas, dan konselor. 

Distribusi item Skala Peran Orangtua sebelum diuji dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Blueprint Skala Peran Orangtua 

Fungsi Total 

Pengasuh 
Pendidik 
Pelindung  
Pengawas 
Konselor 

4 
4 
4 
4 
4 

Total 20 

 

 Favorable Unfavorable Total 

Belief 

Practice  

Experience  

Knowledge  

Consequences  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

Total 10 10 20 
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Skala Peran Orangtua pada penelitian ini memiliki empat pilihan 

jawaban, yaitu Selalu (SS), Sering (S), Jarang (J) dan Tidak Pernah 

(TP). Penilaian dalam skala tersebut pada setiap item jawaban Sangat 

Selalu (SS) diberi skor 3, Sering (S) diberi skor 2, Jarang (J) diberi skor 

1, sedangkan jawaban Tidak Pernah (TP) diberi skor 0. 

F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Validitas 

Validitas adalah seberapa tepat suatu alat ukur dalam 

melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 2013). Lebih lanjut Azwar (2013) 

menjelaskan bahwa valid tidaknya suatu alat ukur tergantung pada 

mampu tidaknya alat ukur tersebut mencapai tujuan pengukuran yang 

dikehendaki dengan tepat. Validitas yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah validitas isi, menurut Sukardi (2011) validitas isi merupakan 

derajat dimana sebuah tes evaluasi mengukur cakupan substansi yang 

ingin diukur. Validitas isi diuji oleh pembimbing tesis sebagai expert 

judgments. Selain validitasisi, dilakukan juga uji validitas konstruk. 

Menurut Djaali dan Pudji (2008), validitas konstruk yaitu validitas yang 

mempermasalahkan seberapa jauh item-item tes mampu mengukur 

apa-apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep 

khusus atau definisi koseptual yang telah ditetapkan. 

Cara yang digunakan untuk menghitung korelasi antara skor 

masing-masing item dengan skor total yaitu dengan teknik korelasi 

product moment dari Pearson. Kemudian untuk menghindari over 
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estimate (angka korelasi yang kelebihan bobot), rumus korelasi 

tersebut perlu dikoreksi dengan menggunakan teknik korelasi part 

whole. 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas suatu alat ukur adalah konsisten hasil pengukuran 

terhadap kelompok subjek yang sama dalam waktu penyajian yang 

berbeda (Azwar, 2009). Teknik reliabilitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah koefisien Alpha Cronbach. Jika angka rα 

(koefisien alpha) semakin mendekati angka 1,00 maka skala tersebut 

semakin reliable untuk digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian, 

sebaliknya jika koefisien alpha semakin mendekati angka 0 maka skala 

tersebut semakin rendah reliabilitasnya (Azwar, 2013). 

G. Analisis Data 

Sesuai dengan hipotesis yang akan diuji, maka metode analisis 

data yang digunakan adalah analisis regresi ganda dua prediktor. 

Selanjutnya, untuk mengetahui korelasi antara religiositas dengan 

perilaku seksual pranikah pada remaja akhir dan korelasi antara peran 

orangtua dengan perilaku seksual pranikah pada remaja akhir 

digunakan teknik korelasi Pearson product moment. 


