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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian  yang 

disebut kuantitatif korelasi karena penelitian ini bertujuan untuk mencari 

seberapa besar hubungan antara variabel tergantung dengan variabel 

bebas. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang 

dilakukan untuk menguji teori tertentu yang digunakan secara deduktif 

dengan carayaitu meneliti hubungan antar variabel yang digunakan. 

Data dari penelitian yang berbentuk angka (Creswell, 2007). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Penelitian mengenai hubungan kontrol diri dengan perilaku seks 

pranikah mahasiswi di Semarang memiliki variabel penelitian sebagai 

berikut : 

1. Variabel tergantung : Perilaku seksual 

2. Variabel bebas  : Kontrol diri 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Pada setiap penelitian, sangat penting untuk menghindari perbedaan 

interpretasi dalam suatu pengertian pada variabel.  Definisi operasional 

dalam penelitian ini meliputi : 

1. Perilaku seksual mahasiswi  

Perilaku seksual mahasiwi merupakan hasrat seksual yang 

diawali dari rasa tertarik dengan pasangan hingga bersenggama yang 

dilakukan oleh remaja wanita yang belajar di perguruan tinggi. Data 

dari variabel ini diperoleh dari Skala Perilaku Seksual. Semakin 

tinggi skor yang diperoleh pada Skala Perilaku Seksual maka 
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semakin tinggi pula perilaku seksual, sedangkan jika semakin rendah 

skor yang diperoleh pada Skala Perilaku Seksual maka semakin 

rendah pula perilaku seksual. 

2. Kontrol diri  

Kontrol diri merupakan  kemampuan individu yang dilakukan 

secara sadar berguna untuk membatasi, menahan, mengatur serta 

mengendalikan diri yang berproses dan menjadi kebiasaan. Kontrol 

diri dapat diperoleh melalui Skala Kontrol Diri. Semakin tinggi skor 

yang diperoleh pada Skala Kontrol Diri maka semakin tinggi pula 

kontrol diri, sedangkan jika semakin rendah skor yang diperoleh 

pada Skala Kontrol Diri maka semakin rendah pula kontrol diri. 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Dalam penelitian kuantitatif, populasi adalah wilayah 

generalisasi yang berisi subjek maupun objek yang memiliki 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan untuk 

mendapatkan hasil penelitian (Sugiyono, 2015). Adapun populasi 

dalam penelitian ini adalah mahasiswi yang memiliki pacar atau 

sudah pernah berpacaran. 

2. Teknik pengambilan sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki populasi.Sampel diampil dari populasi harus mewakili 

populasi (Sugiyono, 2015). Teknik yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah incidental sampling karena objek yang diteliti dipilih 

secara acak. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan skala likert sebagai alat dalam 

pengumpulan data karena mengukur secara keseluruhan suatu 

pengalaman.Skala ini diberikan langsung oleh peneliti kepada 

subjek/responden dan bersifat rahasia.Dalam penelitian ini terdapat 

dua skala yang digunakan, yaitu Skala Perilaku Seksual mahasiswi 

dan Skala Kontrol Diri. Adapun skala tersebut ialah : 

1. Skala Perilaku Seksual 

Item-item yang terdapat pada skala perilaku seksual ini dibuat 

berdasarkan bentuk-bentuk perilaku seks pranikah yaitu : 

a. Berpegangan tangan dan berpelukan 

b. Berciuman 

c. Meraba payudara 

d. Meraba alat kelamin 

e. Seks oral 

f. Bersenggama/berhubungan badan 

Dalam skala ini terdapat empat pilihan jawaban yaitu 

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

Sesuai (STS). Sistem skoring yang digunakan meliputi skor 4 

Sangat Sesuai (SS), skor 3 untuk jawaban Sesuai (S), skor 2 

untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), dan skor 1 untuk jawaban 

Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Tabel 1 

Blue Print Perilaku Seksual 

Bentuk Fav Jml 

Berpegangan tangan & berpelukan 4 4 

Berciuman 4 4 

Meraba Payudara 4 4 



19 

 

 
 

Meraba Alat Kelamin 4 4 

Seks Oral 4 4 

Besenggama/berhubungan badan 4 4 

Jumlah 24 24 

2. Skala Kontrol Diri 

Item-item yang terdapat pada skala control diri ini dibuat 

berdasarkan jenis-jenis kontrol diri yaitu : 

a. Kontrol perilaku 

b. Kontrol kognitif 

c. Kontrol informasi 

d. Kontrol keputusan 

Dalam skala ini terdapat empat pilihan jawaban yaitu 

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

Sesuai (STS). Sistem scoring untuk item favorable yang 

digunakan meliputi skor 4 Sangat Sesuai (SS), skor 3 untuk 

jawaban Sesuai (S), skor 2 untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), dan 

skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). Sistem scoring 

untuk item unfavorable yang digunakan meliputi skor 1 Sangat 

Sesuai (SS), skor 2 untuk jawaban Sesuai (S), skor 3 untuk 

jawaban Tidak Sesuai (TS), dan skor 4 untuk jawaban Sangat 

Tidak Sesuai (STS). 

 

Tabel 2 

Blue Print Kontrol Diri 

Jenis Fav Unfav Jumlah 

Kontrol perilaku 5 5 10 

Kontrol kognitif 5 5 10 

Kontrol informasi 5 5 10 
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Kontrol keputusan 5 5 10 

Jumlah 20 20 40 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkatan 

kevalidan atau kesahihan sesuatu intrumen. Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan 

mengungkap data variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 

2013). Validitas alat ukur menggunakan validitas item dengan 

melakukan korelasiskor item dengan skor total, sedangkan untuk 

mencari koefisien korelasi skor aitem dengan skor total 

menggunakan rumus korelasi Product Moment sehingga 

menghasilkan skala yang valid (Azwar, 2015). Agar mendapatkan 

skor yang murni, peneliti akan melakukan koreksi kembali hasil 

menggunakan teknik analisis Part Whole untuk mengindari 

kelebihan bobot yang disebabkan kontribusi skor pada tiap item. 

Peneliti menghitung menggunakan bantuan program Statistical 

Packages for Social Science (SPSS) for Windows versi 16.0 untuk 

menghemat waktu tanpa menghitung manual dan hasil yang 

diperoleh akurat. 

Validitas yang memuaskan dan mencapai koefisien korelasi 

0,3-0,5 dapat disebut jumlahnya melebihi jumlah item yang sudah 

direncanakan dan dapat dipilih item yang memiliki indeks 

deskriminasi tertinggi (Azwar, 2015). Koefisien korelasi berada pada 

0,25 tetap dapat digunakan jika jumlah item yang lolos mencukupi 

jumlah yang diinginkan.  

Reliabilitas adalah suatu instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument 
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tersebut sudah baik dan sudah dapat dikatakan konsisten (Arikunto, 

2013). Untuk mengetahui reliabilitas skala perilaku seksual pada 

mahasiswi dengan kontrol diri digunakan teknik koefisien Alpha 

Cronbach dalam rentang angka dari 0 sampai dengan 1,00. Koefisien 

reliabilitas yang memuaskan dan menghasilkan skor murni mencapai 

0,9; koefisien reliabilitas yang baik 0,8; reliabilitas yang hanya 

memenuhidan tidak nilai murni melainkan akibat dari variaisi eror  

0,6 (Azwar, 2015).Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skor 

0,8 karena sesuai kebutuhan peneliti dan menghasilkan skor 

reliabilitas skala yang baik. Alpha Cronbach berguna untuk 

mendeteksi indikator-indikator yang tidak konsisten. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Sugiyono (2015) dan Azwar (2016) menjelaskan bahwa 

analisis data dilakukan setelah data dari seluruh subjek/responden 

maupun sumber lain terkumpul. Analisis data yang digunakan adalah 

teknik korelasi product moment dari Karl Pearson karena bertujuan 

untuk menguji korelasi perilaku seksual dengan kontrol diri. 


