
 
 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

 

 Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. 

Azwar (2012, h. 5) menyatakan bahwa metode penelitian kuantitatif menekankan 

pada analisis dari data-data berupa angka (numerik) dan diolah menggunakan 

metode statistika. Dari metode pendekatan kuantitatif ini akan dihasilkan 

signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang 

diteliti. Alat ukur yang digunakan adalah skala. 

 

3.01. Identifikasi Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan diteliti, yaitu: 

1. Variable tergantung : Penggunaan Kondom pada Remaja Laki-Laki 

2. Variabel bebas : a. Pertimbangan Untung-Rugi menggunakan 

Kondom 

b. Perasaan Terancam HIV/AIDS 

 

3.02. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional terlebih dahulu ditentukan untuk memberi 

pemahaman secara menyeluruh dan meghindari adanya kesalahpahaman 

tentang variabel yang digunakan. Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

3.02.01 Penggunaan Kondom pada Remaja Laki-Laki 
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Penggunan kondom pada remaja laki-laki adalah pemakaian alat 

berbahan karet yang disarungkan ke penis saat berhubungan seks pada individu 

yang menyatakan dirinya remaja laki-laki. Penggunaan kondom pada remaja laki-

laki diukur dengan mengungkap frekuensi penggunaan kondom. Semakin tinggi 

skor pada skala penggunaan kondom, maka semakin sering penggunaan 

kondom yang dilakukan subyek. Informasi mengenai remaja laki-laki diketahui 

dari identitas di skala. 

3.02.02 Pertimbangan Untung-Rugi menggunakan Kondom 

Pertimbangan untung-rugi menggunakan kondom adalah pertimbangan 

individu mengenai kondisi positif dan negatif menurut individu tersebut bila 

menggunakan kondom, yang mengarahkan untuk menggunakan kondom atau 

tidak berdasarkan hasil pertimbangan. Pertimbangan untung-rugi menggunakan 

kondom diukur menggunakan skala berdasarkan jenis-jenis pertimbangan 

untung-rugi menggunakan kondom yaitu bebas terserang HIV/AIDS (untung), 

kepuasan seksual berkurang, khawatir akan menghina pasangan, kurang praktis, 

kondom tidak gampang dicari, dan malu membeli kondom (rugi). Semakin tinggi 

skor dalam skala, maka semakin tinggi subyek merasa untung dalam 

menggunakan kondom.  Begitu juga sebaliknya, semakin rendah skor dalam 

skala, maka semakin rendah subyek merasa untung dalam menggunakan 

kondom. 

3.02.03 Perasaan Terancam HIV/AIDS 

Perasaan terancam HIV/AIDS adalah seberapa dalam seseorang 

mempersepsikan HIV/AIDS sungguh mengancam dan kerentanan untuk 

terserang HIV/AIDS yang kemudian menentukan untuk bertindak mencegah atau 

tidak. Perasaan terancam HIV/AIDS diukur menggunakan skala berdasarkan dua 
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aspek yaitu persepsi keparahan/keseriusan HIV/AIDS dan persepsi kerentanan 

terhadap HIV/AIDS. Semakin tinggi skor pada skala perasaan terancam 

HIV/AIDS, maka semakin tinggi subyek merasa terancam terserang HIV/AIDS. 

 

3.03. Subyek Penelitian 

3.03.01 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah kumpulan individu dengan kriteria nyata yang terdapat 

pada sampel yang hendak digeneralisasikan. Sampel adalah sejumlah individu 

yang jumlahnya kurang dari populasi yang akan diselidiki (Hadi, 1997, h. 70). 

Populasi dalam penelitian ini adalah remaja laki-laki di Semarang berusia 

antara 16-20 tahun yang aktif melakukan hubungan seks, pengguna kondom dan 

belum menikah. 

3.03.02 Teknik Pengambilan Sampel 

Azwar (2012, h. 35) mengemukakan bahwa sampling adalah proses 

pemilihan unsur-unsur yang berkaitan dalam populasi yang akan digunakan 

sebagai sampel yang akan diteliti. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penilitian ini adalah teknik pengambilan sampel snowball. Teknik 

pengambilan sampel snowball adalah sebuah teknik pengambilan sampel yang 

didapat dengan cara terus menerus dari responden pertama hingga selanjutnya 

(Nurdiani, 2014, h. 1113). 

Teknik sampling snowball dipilih karena yang paling memudahkan untuk 

mencari subyek sesuai kriteria dalam penelitian ini. Teknis yang dilakukan 

dengan cara memilih seorang yang diketahui peneliti sesuai karakteristik 

populasi, kemudian menarik subyek lain yang berasal dari jaringan yang sama 

dengan subyek sebelumnya, dan seterusnya. 
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3.04. Metode Pengumpulan Data 

3.04.01 Skala Penggunaan Kondom pada Remaja Laki-Laki 

Skala Penggunaan Kondom pada Remaja Laki-Laki dalam penelitian ini 

terdiri dari aspek perilaku penggunaan kondom yaitu frekuensi. 

Item (pernyataan) dalam Skala Penggunaan Kondom pada Remaja Laki-

Laki berupa item favourable. Terdapat empat alternatif jawaban dalam skala ini, 

yaitu Sangat Sering (SS) yang memiliki skor 4, Sering (S) memiliki skor 3, Jarang 

(J) memiliki skor 2, dan Sangat Jarang (SJ) memiliki skor 1. 

Blue print Skala Penggunaan Kondom pada Remaja Laki-laki meliputi 

Aspek Penggunaan Kondom pada Remaja Laki-Laki yaitu frekuensi dengan total 

item sebanyak tiga item. 

3.04.02 Skala Pertimbangan Untung-Rugi Menggunakan Kondom 

Skala Pertimbangan Untung-Rugi Menggunakan Kondom dalam 

penelitian ini terdiri dari jenis-jenis pertimbangan untung-rugi menggunakan 

kondom yaitu bebas terserang HIV/AIDS, kepuasan seksual berkurang, khawatir 

akan menghina pasangan, kurang praktis, kondom tidak gampang dicari, dan 

malu membeli kondom. 

Item (pernyataan) dalam Skala Pertimbangan Untung-Rugi Menggunakan 

Kondom berupa item yang mengungkap pertimbangan untung dan pertimbangan 

rugi. Terdapat empat alternatif jawaban dalam skala ini, pada item pertimbangan 

untung yaitu Sangat Sesuai (SS) yang memiliki skor 4, Sesuai (S) memiliki skor 

3, Tidak Sesuai (TS) memiliki skor 2, dan Sangat Tidak Sesuai (STS) memiliki 

skor 1, sedangkan pada item pertimbangan rugi yaitu Sangat Sesuai (SS) yang 

memiliki skor 1, Sesuai (S) memiliki skor 2, Tidak Sesuai (TS) memiliki skor 3, 

dan Sangat Tidak Sesuai (STS) memiliki skor 4. 
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Blue print Skala Pertimbangan Untung Menggunakan Kondom meliputi 

jenis pertimbangan untung menggunakan kondom yaitu bebas terserang 

HIV/AIDS dengan total item sebanyak dua item. 

Di bawah ini adalah blue print Skala Pertimbangan Rugi Menggunakan 

Kondom: 

Tabel 3.01. Blue Print Skala Pertimbangan Rugi Menggunakan Kondom 

No Jenis-Jenis Pertimbangan Rugi 

Menggunakan Kondom 

Pernyataan/Item Total 

 

1 Kepuasan seksual berkurang 2 2 

2 Khawatir akan mengina pasangan 2 2 

3 Kurang praktis 2 2 

4 Kondom tidak gampang dicari 2 2 

5 Malu membeli kondom 2 2 

 Total  10 10 

 

3.04.03 Skala Perasaan Terancam HIV/AIDS 

Skala Perasaan Terancam HIV/AIDS dalam penelitian ini terdiri dari dua 

aspek yaitu persepsi keparahan/keseriusan HIV/AIDS dan persepsi kerentanan 

terhadap HIV/AIDS. 

Item (pernyataan) dalam Skala Perasaan Terancam HIV/AIDS berupa 

item favourable dan unfavourable. Terdapat empat alternatif jawaban dalam 

skala ini, pada item favourable yaitu Sangat Sesuai (SS) yang memiliki skor 4, 

Sesuai (S) memiliki skor 3, Tidak Sesuai (TS) memiliki skor 2, dan Sangat Tidak 

Sesuai (STS) memiliki skor 1, sedangkan pada item unfavourable yaitu Sangat 
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Sesuai (SS) yang memiliki skor 1, Sesuai (S) memiliki skor 2, Tidak Sesuai (TS) 

memiliki skor 3, dan Sangat Tidak Sesuai (STS) memiliki skor 4. 

Di bawah ini adalah blue print Skala Perasaan Terancam HIV/AIDS: 

Tabel 3.02. Blue Print Skala Perasaan Terancam HIV/AIDS 

No Aspek Perasaan Terancam 

HIV/AIDS 

Pernyataan/Item Total 

Favorable Unfavorable  

1 Persepsi keparahan/keseriusan 

HIV/AIDS 

2 2 4 

2 Persepsi kerentanan terhadap 

HIV/AIDS 

2 2 4 

 Total  4 4 8 

 

3.05. Uji Coba Alat Ukur 

3.05.01 Validitas Alat Ukur 

Validitas diambil dari kata validity yang adalah sejauh mana sebuah skala 

melakukan fungsinya sebagai pengukur. Suatu pengukuran akan memiliki 

validitas tinggi bilamana hasilnya berupa data yang tepat dan cermat tentang 

variabel yang diukur sesuai dengan tujuan pengukurannya.  Sedangkan suatu 

pengukuran akan memiliki validitas rendah bilamana hasilnya berupa data yang 

tidak relevan dengan tujuan pengukurannya (Azwar, 1997, h. 6). 

Dalam penelitian ini, validitas yang digunakan yaitu validitas item pada 

Skala Penggunaan Kondom, Skala Pertimbangan Untung-Rugi Menggunakan 

Kondom dan Skala Perasan Terancam HIV/AIDS. Teknik untuk mengukur 

validitas dapat menggunakan cara korelasi skor pada setiap item dengan skor 

total item dengan menggunakan korelasi Product Moment dari Karl Pearson. 

Terjadi kelebihan bobot (over estimate) ketika mengkorelasikan skor tiap item 
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dengan skor total item menggunakan korelasi Product Moment, maka perlu 

dikoreksi dengan Teknik korelasi Part Whole. 

3.05.02 Reliabilitas Alat Ukur 

Azwar (1997, h. 4) berpendapat mengenai reliabilitas, yaitu reliabilitas 

adalah seberapa jauh hasil sebuah pengukuran dapat dipercaya. Data dengan 

reliabilitas tinggi berarti pengukuran yang dilakukan merupakan pengukuran 

reliabel. 

Untuk uji reliabilitas Skala Penggunaan Kondom pada Remaja Laki-Laki, 

Skala Pertimbangan Untung-Rugi Menggunakan Kondom, dan Skala Perasaan 

Terancam HIV/AIDS pada penelitian ini digunakan teknik koefisien Alpha dari 

Cronbach.  

 

3.06. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menguji ada atau tidaknya hubungan antara pertimbangan 

untung-rugi menggunakan kondom dan perasaan terancam HIV/AIDS dengan 

penggunaan kondom pada remaja laki-laki, sehingga metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis Regresi Dua Prediktor, karena dalam penelitian ini ada 

dua variabel bebas yang dihubungkan dengan satu variabel tergantung. 

Analisis dilanjutkan dengan analisis Korelasi Product Moment untuk 

menguji hubungan antara pertimbangan untung-rugi menggunakan kondom 

dengan penggunaan kondom pada remaja laki-laki; dan hubungan antara 

perasaan terancam HIV/AIDS dengan penggunaan kondom pada remaja laki-

laki. 


