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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.01. Metode Penelitian yang Digunakan 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.  Metode kuantitatif 

(Priyono, 2016) adalah metode yang menekankan analisisnya pada data data 

numerical atau angka yang diolah dengan metode statistik.  Data numerical atau 

angka diperoleh deari pengukuran dengan menggunakan skala variable-variabel 

yang ada dalam penelitian. 

 

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.02.01. Variabel Tergantung  : Perilaku seksual pranikah 

3.02.02. Variabel Bebas  : Religiusitas 

 

3.03. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional (Azwar, 2002, h.74) adalah batasan atau spesifikasi 

variabel-variabel penelitian yang secara konkret berhubungan dengan realitas 

yang akan diukur dan merupakan manifestasi dari hal-hal yang akan diamati dalam 

penelitian.  Definisi operasional dalam penelitian ini adalah: 

3.03.01. Perilaku Seksual Pranikah 

Perilaku seksual pranikah adalah segala perilaku yang didorong oleh 

hasrat seksual pada pasangan yang belum melangsungkan ikatan perkawinan 

secara resmi.  Aspek-aspek dari perilaku ini adalah berpelukan, berciuman, saling 
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meraba, necking, petting, oral sex, dan sexual intercourse yang dilakukan oleh 

mahasiswa yang belum atau tidak terikat ikatan pernikahan secara resmi.  Variabel 

ini diukur melalui Skala Perilaku Seksual yang disusun berdasarkan aspek-aspek 

perilaku seksual pranikah yaitu berpelukan, berciuman, saling meraba, neckin, 

petting, oral sex, dan sexual intercourse. 

3.03.02. Religiusitas 

Religiusitas adalah bagaimana individu menjalani, mendalami, dan 

menghayati ajaran-ajaran agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari dan 

bersumber kepada sosok yang memiliki kekuatan lebih besar dari manusia dan 

mampu mengatur semesta.  Variabel ini diukur melalui Skala Religiusitas yang 

disusun berdasar dimensi-dimensi, yaitu dimensi keyakinan, dimensi peribadatan, 

dimensi pengahayatan, dimensi pengalaman, dan dimensi pengetahuan agama.  

Semakin tinggi skor subjek menunjukan semakin tinggi tingkat religiusitasnya, 

begitu juga sebaliknya  

3.04. Subjek Penelitian 

3.04.01. Populasi 

Populasi menurut Priyono (2016) adalah keseluruhan gejala atau satuan 

yang akan di generalisasi dalam penelitian.  Populasi perlu ditentukan terlebih 

dahulu supaya peneliti dapat mengumpulkan sebanyak mungkin informasi  secara 

langsung di lapangan untuk tujuan penelitian ini.  Populasi pada penelitian ini 

mahasiswa Fakultas Psikologi pada suatu universitas di kota Semarang yang 

berusia 18-21 tahun dan sedang memiliki pacar. 
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3.04.02. Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Azwar (2012) dalam penelitian ini, teknik sampel yang digunakan 

adalah incidental sampling, karena sampel yang diambil tidak direncanakan 

terlebih dahulu.  Sampel dapat terpilih karena kriteria yang tepat.  Sampel diambil 

dari individu-individu yang secara kebetulan dijumpai dan sesuai dengan ciri-ciri 

populasi atau karakter subjek penelitian yang telah ditentukan.  

3.05. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

skala.  Skala (Azwar, 2012) adalah penelitian yang dilakukan dengan 

mengedarkan lembaran berisikan penyataan, digunakan untuk memperoleh 

laporan tentang hal-hal yang diketahui oleh subyek.  Skala yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala perilaku seksual dan skala religiusitas. 

3.05.01. Skala Perilaku Seksual  

Skala perilaku seksual disampaikan dengan menggunakan aspek-aspek 

yang menggambarkan definisi dari perilaku seksual pranikah mahasiswa: 

berpelukan, berciuman, saling meraba, necking, petting, oral sex, sexual 

intercourse. 

Skala perilaku seksual ini menggunakan rating scale atau skala penilaian 

dengan rentang nilai dari 1 hingga 7, angka 1 berarti memiliki tingkat frekuensi 

perilaku seksual pranikah yang rendah semakin tinggi angka yang diisi oleh 

responden, maka semakin intens perilaku seskual pranikah yang dilakukannya. 
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Tabel 3.1 

Blue Print Skala Perilaku Seksual Pranikah Mahasiswa 

No Aspek Favorable 

1 Berpelukan 1 

2 Berciuman 2 

3 Saling Meraba 1 
4 Necking 1 

5 Petting 1  

6 Oral Sex 1  

7 Sexual Intercourse 1  

Jumlah 8 

 

3.05.02. Skala Religiusitas 

Item- item pada skala ini diambil berdasarkan dimensi-dimensi religiusitas, 

yaitu, dimensi keyakinan, dimensi peribadatan, dimensi pengahayatan, dimensi 

pengalaman, dimensi pengetahuan agama. 

Skala religiusitas ini menggunakan modifikasi Skala Likert, dibuat sebagai 

skala tertutup.  Skala ini terdiri dari 4 jawaban yaitu: Sangat Sesuai (SS), Sesuai 

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

Skala religiusitas memiliki dua kelompok item untuk setiap aspek, item 

yang mendukung (favorable) dan item yang tidak mendukung (unfavorable).  

Rentang skor pada item yang mendukung adalah 1-4, memiliki sistem penilaian 

SS=4, S=3, TS=2, STS=1.  Sebaliknya pada item yang tidak mendukung adalah 

SS=1, S=2, TS=3, STS=4. 
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Tabel 3.2 

Blue Print Skala Religiusitas 

No Aspek 
Item 

Jumlah 
Fav Unfav 

1 Dimensi Keyakinan 3 3 6 

2 Dimensi Peribadatan 3 3 6 

3 
Dimensi 

Penghayatan 
3 3 6 

4 
Dimensi 

Pengalaman 
3 3 6 

5 
Dimensi 

Pengetahuan 
Agama 

3 3 6 

Jumlah 15 15 30 

 

3.06. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang objektif.  Oleh 

sebab itu dibutuhkan alat ukur yang valid dan reliabel sehingga perlu diajukan uji 

validitas dan reliabilitas agar dapat dipertanggungjwabkan secara ilmiah. 

3.06.01. Validitas Alat Ukur 

Azwar (2012) menyampaikan bahwa skala dapat dikatakan valid apabila 

subyek benar-benar menjawab dengan sesuai dan cermat tentang variabel yang 

akan diukur. Pengujian  validitas  alat  ukur  seperti  skala  yang  dapat  dilakukan  

dengan mengkorelasi  skor  setiap  item  dengan  skor  total  item.  Untuk  mengukur 

validitas  menggunakan  teknik  korelasi product  moment dari KarlPearson dimana 

skor yang diperoleh masing-masing item  dikorelasikan  dengan  skor total yang 

didapat dari jumlah semua skor item.  

Teknik   korelasi product  moment   ini   kemudian   dikoreksi   dengan 

menggunakan teknik korelasi part whole untuk menghindari adanya kelebihan 

bobot yang bisa saja terjadi ketika skor item yang dikorelasikan  dengan skor total 
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masih ikut sebagai komponen skor total masih ikut  sebagai komponen skor total, 

sehingga menyebabkan angka korelasi menjadi lebih besar, dengan 

menggunakan program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) for 

Windows Release. 

3.06.02. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas alat ukur menujukkan sejauh mana hasil pengukuran tersebut 

dapat dipercaya dan sebagai penegakan suatu alat ukur. Menurut Azwar (2012) 

reliabilitas mempunyai nama lain seperti keterpercayaan, keterandalan, kestabilan 

dan sebagainya. Pengukuran yang tidak reliabel akan menghasilkan skor yang 

tidak dapat dipercayai karena perbedaan skor pada individu ditentukan faktor eror. 

Untuk mengetahui reliabilitas skala perilaku seks mahasiswa dan religiusitas 

menggunakan teknik Koefisien Alpha Cronbach, dengan alat bantu komputer yaitu 

program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) for Windows Release. 

3.07. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang akan digunakan untuk menguji hipotesis pada 

penelitian ini adalah korelasi Product Moment dari Karl Pearson. Metode ini 

digunakan untuk mencari hubungan antara perilaku seksual pranikah mahasiswa 

dengan religiusitas. Selanjutnya untuk penghitungan uji hipotesis, peneliti 

menggunakan bantuan komputer program Stastical Packages For Social Sciences 

(SPSS) for Windows Release. 
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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

4.01. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dilakukan di salah satu Universitas di kota 

Semarang.  Universitas terpilih menyediakan beberapa program studi yang 

diminati dan dibutuhkan pada saat ini.  Universitas di kota Semarang memiliki 8 

fakultas yaitu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Arsitektur 

dan Desain, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas 

Teknologi Pertanian, Fakultas Bahasa dan Seni, serta Fakultas Psikologi.  

Penlitian dilaksanan pada Fakultas Psikologi yang memiliki 883 mahasiswa di 

dalamnya.  

Subjek akan ditargetkan pada mahasiswa angkatan 2015-2018, karena 

mayoritas mahasiswa pada angkatan tersebut berusia 18-21 tahun.. Penelitian ini 

ditujukan untuk menguji secara empirik hubungan antara religiusitas dengan 

perilaku seksual pranikah mahasiswa. Adapun pertimbangan peneliti melakukan 

penelitian di Fakultas Psikologi di salah satu universitas di kota Semarang adalah 

karena berdasarkan hasil pengamatan dan komunikasi sehari-hari yang peneliti 

lakukan selama masa perkuliahan, ditemukan fakta bahwa adanya perilaku 

seksual pranikah yang dilakukan oleh orang-orang terdekat peneliti sebagai 

mahasiswa. 

4.02. Persiapan Penelitian 

Penelitian diawali dengan penyusunan alat ukur dan persiapan 

administrasi yang menyangkut perihal perijinan tempat penelitian serta uji vailiditas 

serta reliabilitas alat ukur penelitian. 
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4.02.01. Penyusunan Skala Penelitian 

Penyusunan skala penelitian ditentukan berdasarkan aspek-aspek atau 

dimensi-dimensi dari variabel yang telah dijabarkan dalam teori.  Penelitian ini 

menggunakan dua skala, yaitu skala perilaku seksual dan skala religiusitas.  Skala 

disajikan dalam bentuk pernyataan tertutup, subjek penelitian diwajibkan untuk 

memilih satu jawaban dari beberapa pilihan jawaban suatu pernyataan.  

Penyusunan dari masing-masing alat ukur dijelaskan sebagai berikut: 

4.02.01.01. Skala Perilaku Seksual Pranikah 

Skala pertama adalah skala perilaku seksual pranikah yang disusun dari 

aspek-aspek perilaku seksual pranikah yaitu berpelukan, berciuman, saling 

meraba, necking, petting, oral sex, sexual intercourse.  Jumlah keseluruhan item 

adalah 8 item dengan keseluruhan 8 itema favorable yang memiliki rentang nilai 

dari 1 hingga 7 .  Sebaran item tersebut dapat dilihat dalam table 4.1. 

Tabel 4.1 

Sebaran Nomor Item Skala Perilaku Seksual Pranikah  

Item Fav 

Berpelukan 1 

Berciuman 2,3 

Saling Meraba 4 

Necking 5 

Petting 6 

Oral Sex 7 

Sexual Intercourse 8 

 

 

4.02.01.02. Skala Religiusitas 

Skala kedua adalah skala religiusitas yang disusun berdasarkan dimensi-

dimensi dalam religiusitas, yang berisi dimensi keyakinan, dimensi peribadatan, 

dimensi penghayatan, dimensi pengalaman, dan dimensi pengetahuan agama.  
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Jumlah keseluruhan item adalah 30 item yang terdiri dari 15 item favourable dan 

15 item unfavourable.  Sebaran item tersebut dalam dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 

Sebaran Nomor Item Skala Religiusitas 

Item Fav Unfav 

Dimensi Keyakinan 1,11,21 6,16,26 

Dimensi Peribadatan 7,17,27 2,12,22 

Dimensi Penghayatan 3,13,23 8,18,28 

Dimensi Pengalaman 9,19,29 4,14,24 

Dimensi Pengetahuan Agama 5,15,25 10,20,30 

 

4.02.02. Permohonan Izin Penelitian  

Sebelum dilaksanan penelitian, peneliti meminta izin terlebih dahulu pada 

pihak-pihak yang bersangkutan.  Pertama peneliti meminta surat kepada Dekan 

Fakultas Psikologi.  Dengan surat Dekan nomor 1023/B.7.3/FP/XII/2018. 

4.02.03. Pelaksanaan Penelitian 

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode try out terpakai, 

dimana pengambilan data hanya di lakukan sekali saja.  Setelah semua data untuk 

penelitian sudah terkumpul, peneliti melakukan uji data penelitian secara statistic.  

Uji yang akan dilakukan adalah uji validitas reliabilitas, uji asumsi, dan uji hipotesis 

dengan menggunakan Statistical Package for Social Science for Windows. 

Penelitian dilaksanakan pada 17 Desember 2018 di Fakultas Psikologi di 

salah satu Universitas di Semarang.  Peneliti secara langsung membagikan skala 

kepada subyek.  Skala diberikan kepada mahasiswa yang berusia 18-21 tahun 

yang sedang memiliki pasangan baik yang berjenis kelamin laki-laki atau 

perempuan.  Sebelum subyek mengisi skala, peneliti memastikan kepada subyek 

bahwa yang bersangkutan sedang memiliki pasangan dan bersedia mengisi skala 

yang telah diberikan.  Peneliti menggunakan metode purposive sampling yang 
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mendapatkan 75 responden pada penelitian ini.  Jumlah seluruh responden 

tersebar dari angkatan 2016-2018. 

4.02.04.  Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Data yang sudah dikumpulkan, diuji validitas dan reliabilitasnya untuk 

mengetahui  bahwa alat ukur yang digunakan adalah alat ukur yang valid dan 

reliabel.  Data yang didapat dianalisis menggunakan program Statistical Package 

for Social Science for Windows.  Pengujian validitas alat ukur menggunakan teknik 

korelasi product moment lalu hasilnya dikoreksi menggunakan teknik korelasi part 

whole. Pengujian reliabilitas menggunakan teknik Alpha Cronbach. 

4.02.04.01.  Skala Perilaku Seksual 

Keseluruhan item pada skala ini adalah 8 item. Pengujian dilaksanakan 

satu putaran tanpa ada item yang gugur pada putaran yang pertama.  Nilai 

koefisien Alpha Cronbach 0,963 yang berarti alat ukur valid dan reliabel sehingga 

layak digunakan untuk penelitian. 

Tabel 4.3 

Sebaran Item Skala Perilaku Seksual Pranikah  

Item Fav 

Berpelukan 1 

Berciuman 2,3 

Saling Meraba 4 

Necking 5 

Petting 6 

Oral Sex 7 

Sexual Intercourse 8 

 

4.02.04.02.  Skala Religiusitas 

 Total item pada skala religiusitas adalah 30 item. Pengujian dilaksanakan 

dengan tiga kali putaran dengan dua item gugur pada putaran pertama dan satu 

item gugur pada putaran kedua, didapatkan 27 item valid pada putaran ketiga.  
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Nilai koefisien Alpha Cronbach 0,918 yang berarti alat ukur valid dan reliabel 

sehingga layak digunakan untuk penelitian. 

Tabel 4.4 

Sebaran Item Skala Religiusitas 

Item Fav Unfav 

Dimensi Keyakinan 1,11,21 6,16*,26 

Dimensi Peribadatan 7,17,27 2,12,22 

Dimensi Penghayatan 3,13,23 8,18,28 

Dimensi Pengalaman 9,19,29 4,14,24* 

Dimensi Pengetahuan Agama 5,15,25 10,20*,30 

  Dengan (*) item gugur 

 

 

 


