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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode yang Digunakan 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif 

mempunyai tata cara pengambilan keputusan, interpretasi data dan 

kesimpulan berdasarkan angka-angka yang diperoleh dari hasil analisa 

statistik (baik parametrik maupun non parametrik). Creswell (dalam Alsa, 

2007, h.13) berpendapat bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 

bekerja dengan angka, yang datanya terwujud bilangan (skor, nilai, 

peringkat dan frekuensi) yang dianalisis dengan menggunakan statistik 

untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian yang sifatnya spesifik 

dan untuk melakukan prediksi bahwa suatu variabel tertentu mempengaruhi 

variabel yang lain. 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel yang akan dilibatkan dalam penelitian ini terdiri dari dua 

variabel, yaitu: 

a. Variabel tergantung : Perilaku seksual pranikah  

b. Variabel bebas : Harga diri 

 

C. Definisi Operasional 

Setelah mengidentifikasi variabel peneltian, maka selanjutnya adalah 

merumuskan definisi operasional dari variabel-variabel tersebut.  
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Dalam suatu penelitian batasan operasional variabel perlu 

dikemukakan dengan tujuan menghindari terjadinya salah pengertian 

mengenai data yang akan dikumpulkan serta menghindari kesesatan dalam 

menentukan alat pengumpul data. Adapun definisi operasional dari 

variabel-variabel dalam penilitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Perilaku Seksual Pranikah 

Perilaku seksual pranikah adalah segala tindakan yang bisa diamati 

berupa tindakan yang melibatkan kegiatan seksual yang didorong oleh 

hasrat seksual terhadap orang lain, baik dengan lawan jenisnya maupun 

dengan sesama jenisnya dan dilakukan sebelum menikah. Perilaku 

seksual pranikah akan diungkap dengan menggunakan skala perilaku 

seksual pranikah yang disusun berdasarkan aspek-aspek perilaku Martin 

dan Pear (2007) serta bentuk-bentuk perilaku seksual pranikah Sarwono 

(2011, h.160), yaitu frekuensi, lamanya berlangsung dan intensitas. 

Semakin tinggi jumlah skor yang diperoleh subjek maka semakin tinggi 

pula perilaku seksual pranikah yang telah dilakukan, dan sebaliknya. 

2. Harga Diri  

Harga diri adalah evaluasi perasaan dan penilaian individu 

terhadap dirinya, kehidupannya, dan kaitan dengan orang lain. Harga 

diri akan diungkap dengan menggunakan skala harga diri yang disusun 

berdasarkan aspek-aspek harga diri yang dikemukakan oleh Felker 

(dalam Sari, 2009, h.4), yaitu perasaan diterima, perasaan mampu dan 

perasaan berharga. Semakin tinggi skor yang diperoleh subjek, maka 

semakin tinggi harga diri yang dimiliki subjek, dan sebaliknya. 

 



35 

 

 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Salah satu langkah awal yang perlu diambil dalam melaksanakan 

penelitian adalah menentukan populasi penelitian. Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek yang mempunyai kuantitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015, h.135). Populasi 

merupakan sejumlah individu yang setidaknya mempunyai satu ciri atau 

sifat yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMK Cut 

Nya Dien Semarang.  

2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi (Sugiyono, 2015, h.1156). Untuk menentukan sampel 

terlebih dahulu harus menentukan luas dan sifat-sifat populasi serta 

memberikan batas-batas yang tegas. Karakteristik sampel penelitian 

adalah siswa SMK Cut Nya’ Dien Semarang dan berusia 17-19 tahun 

(remaja tengah). Usia ini dipilih berdasarkan hasil Survei Demografi 

dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 dimana pada remaja usia 

15-19 tahun menunjukkan perilaku seksual pranikah yang cukup tinggi, 

meskipun masih tergolong pada usia sekolah (SMA/SMK). 

Sampel diambil dengan teknik cluster random sampling, yaitu 

pengambilan sampel dari populasi yang dilakukan secara acak 

berdasarkan kelas, dimana peneliti tidak memilih individu-individu yang 

ditugaskan untuk mengisi sampel penelitian (Hadi, 2002, h.70). 
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E. Metode Pengumpulan Data 

1.  Alat Ukur  

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala. Skala 

mempunyai tujuan untuk dapat mengungkap identitas subjek penelitian 

maupun untuk mengukur variabel yang hendak diteliti.  

Skala adalah suatu daftar pernyataan-pernyataan yang harus 

dijawab oleh individu. Skala berupa kumpulan pernyatan-pernyataan 

mengenai suatu objek sikap. Berdasarkan respon subjek pada setiap 

pernyataan itu kemudian dapat disimpulkan mengenai arah dan 

intensitas sikap seseorang (Azwar, 2005, h.95).  

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat langsung 

dan tertutup yaitu skala yang langsung diberikan kepada subjek dan 

kemudian subjek penelitian diharuskan untuk memilih jawaban- 

jawaban yang telah disediakan dalam skala atau sudah ditentukan 

sehingga subjek tidak dapat memberikan jawaban seluas-luasnya. 

Dalam penelitian ini menggunakan dua buah skala yaitu skala perilaku 

seksual pranikah dan skala harga diri. 

2. Blue Print  

Skala untuk pengambilan data pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

a.  Skala Perilaku Seksual Pranikah  

Skala perilaku seksual pranikah disusun berdasarkan aspek-

aspek perilaku dan bentuk-bentuk perilaku seksual pranikah, yaitu 

frekuensi, lamanya berlangsung dan intensitas. Skala perilaku 

seksual pranikah menggunakan skala Semantic Differential dan 
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pernyataan dalam skala ini akan menggunakan pernyataan sangat 

mendukung (favourable).  

Skala perilaku seksual pranikah terdiri atas 12 item yang 

mencakup 4 item dimensi frekuensi, 4 item dimensi lamanya 

berlangsung dan 4 item dimensi intensitas. Dari pernyataan tersebut, 

subjek diminta untuk menuliskan skor antara angka 1 (tidak pernah) 

hingga angka 7 (selalu) di masing-masing item. Adapun rancangan 

skala perilaku seksual pranikah dapat dilihat pada tabel 1:   

Tabel 1 

Blue Print Skala Perilaku Seksual Pranikah 

Dimensi  Sebaran Item Jumlah 

1. Frekuensi 1a, 1b, 1c, 1d 4 

2. Lamanya berlangsung 2a, 2b, 2c, 1d 4 

3. Intensitas 3a, 3b, 3c, 1d 4 

Jumlah Item  12 

 

b.  Skala Harga Diri  

Skala harga diri disusun berdasarkan aspek-aspek harga diri, 

yaitu: perasaan diterima, perasaan mampu dan perasaan berharga. 

Skala ini terdiri dari dua kelompok item bagi tiap gejala, yaitu item 

yang mendukung pernyataan atau favourable dan dalam item yang 

tidak mendukung atau unfavourable. Jumlah item yang direncanakan 

adalah 18 item, terdiri dari 9 item favourable dan 9 item 

unfavourable. 



38 

 

 

 

Pada skala harga diri ini memiliki empat pilihan jawaban, yaitu 

sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai, (N) netral, (TS) dan 

sangat tidak sesuai (STS). Penilaian skala tersebut pada pernyataan 

favourable adalah SS skor 5, S skor 4 , N skor 3, TS skor 2, dan STS 

skor 1. Sebaliknya pada pernyataan unfavourable, jawaban STS skor 

5, TS skor 4, N skor 3, S skor 2, dan SS skor 1. Adapun rancangan 

skala harga diri dapat dilihat pada tabel 2: 

Tabel 2 

Blue Print Skala Harga Diri 

Aspek  
Sebaran Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

1. Perasaan diterima 1,7,13 4,10,16 6 

2. Perasaan mampu 2,8,14 5,11,17 6 

3. Perasaan berharga 3,9,15 6,12,18 6 

Jumlah Item 9 9 18 

 

E. Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauhmana 

ketetapan dan kecermatan alat ukur dalam menjalankan fungsinya. 

Suatu alat ukur dapat dikatakan valid apabila alat tersebut menjalankan 

fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur sesuai dengan maksud dari 

pengukuran tersebut. Alat ukur yang valid tidak hanya mampu 

mengungkap data dengan tepat tetapi juga memberikan gambaran yang 

cermat mengenai data tersebut. Cermat berarti bahwa pengukuran 
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tersebut mampu memberikan gambaran mengenai perbedaan yang 

sekecil-kecilnya diantara subjek penelitian (Azwar, 2000, h.5-6). Secara 

singkat validitas alat ukur menunjukkan sejauhmana suatu alat pengukur 

dapat mengukur apa yang seharusnya diukur dalam suatu penelitian.  

Validitas item dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan 

korelasi antar skor skala yang diperoleh pada masing-masing item 

dengan skor total yaitu dengan menggunakan teknik korelasi product 

moment. Uji validitas dilakukan dengan bantuan program SPSS 

(Statistical Product and Service Solutions) yang ditunjukkan pada nilai 

Corrected Item-Total Correlation. 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas diartikan sebagai keterpaduan, keterandalan dan 

keajegan. Reliabilitas mengacu pada konsistensi atau keterpercayaan 

hasil ukur, yang mengandung makna kecermatan pengukuran. 

Pengukuran yang tidak reliabel akan menghasilkan skor yang tidak 

dapat dipercaya karena perbedaan skor yang terjadi diantara individu 

lebih ditentukan oleh faktor kesalahan daripada faktor perbedaan yang 

sesungguhnya(Azwar, 2000, h.4). 

Pengujian reliabilitas alat ukur menggunakan teknik koefisien 

Alpha dari Cronbach untuk menghasilkan estimasi reliabilitas yang 

cermat. Semakin besar koefisien reliabilitas, berarti semakin kecil 

kesalahan pengukuran maka semakin reliabel alat ukur yang digunakan, 

namun sebaliknya apabila semakin kecil koefisien korelasi maka makin 

besar kesalahan pengukuran dan semakin tidak reliabel alat ukur yang 

digunakan (Azwar, 2000, h.46). 
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F. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dari suatu penelitian tidak dapat digunakan 

langsung tetapi dapat dipahami, jelas dan teliti. Metode analisis data yang 

digunakan adalah metode statistik. Metode ini merupakan metode ilmiah 

untuk mengumpulkan, menyusun, menyajikan serta menganalisa data 

penelitian yang berwujud angka. Hal ini digunakan untuk mencari 

kesimpulan yang benar (Hadi, 2010, h.25). 

Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah teknik korelasi 

product moment. Teknik ini digunakan untuk mencari hubungan antara dua 

variabel, yaitu variabel bebas dan variabel tergantung. Hubungan tersebut 

berupa hubungan negatif, yaitu makin tinggi variabel bebas maka makin 

rendah variabel tergantungnya, dan sebaliknya.  
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