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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono 

(2008, h 7) metode kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada angka-angka 

dan pengolahan analisis menggunakan statistik. Selain itu, penelitian kuantitatif juga 

menganalisis dan menghubungkan variabel dengan menggunakan analisis statistik dan 

menginterpretasi hasil serta membandingkannya dengan prediksi sebelumnya dan 

penelitian terdahunya. 

 

B. Identifikasi Variable Penelitian 

Menurut Sugiyono (2008, h 38) variabel penelitian adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Secara teoritis 

variabel dapat di definisikan sebagai atribut seseorang ataupun objek yang mempunyai 

“variasi” antara satu orang dengan yang lain atau suatu objek dengan objek lain. Dalam 

penelitian ini variabel-variabelnya adalah: 

1. Variabel tergantung : perilaku mengakses pornografi 

2. Variabel bebas  : religiusitas dan kontrol diri 
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C. Definisi Operasional Variabel 

1. Perilaku Mengakses Pornografi 

Perilaku remaja mengakses pornografi adalah kegiatan remaja untuk 

mendapatkan atau mengambil informasi segala sesuatu yang secara material baik 

berupa film, surat kabar, tulisan, foto, atau lain-lainnya, menyebabkan timbulnya atau 

munculnya hasrat-hasrat seksual dari perangkat penyimpanan secara langsung di 

perangkat komputer. Perilaku mengakses pornografi diukur menggunakan Skala 

Perilaku Mengakses Pornografi dengan aspek sebagai berikut: aspek intensi, frekuensi 

dan durasi. Semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukan semakin tinggi perilaku 

mengakses pornografi dan sebaliknya.  

2. Religiusitas 

Religiusitas adalah suatu bentuk hubungan manusia dengan penciptanya melalui 

ajaran agama yang sudah terinternalisasi dalam diri seseorang dan tercermin dalam 

sikap dan perilakunya sehari-hari. Religiusitas diukur dengan Skala Religiusitas yang 

dibuat sendiri oleh peneliti berdasarkan dimensi-dimensi religiusitas yaitu keyakinan, 

peribadatan, penghayatan, pengetahuan, pengamalan. Semakin tinggi skor yang 

diperoleh menunjukan semakin tinggi religiusitas dan sebaliknya. 

3. Kontrol diri 

Kontrol diri adalah kemampuan individu utuk menahan keinginan atau dorongan 

sesaat yang bertentangan dengan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma sosial. 

Kontrol diri diukur dengan Skala Kontrol Diri yang dibuat sendiri oleh peneliti 

berdasarkan lima indikator yaitu: kemampuan mengontrol perilaku, kemampuan 
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mengontrol stimulus, kemampuan mengantisipasi peristiwa, kemampuan menilai 

sebuah peristiwa, dan kemampuan mengambil keputusan. Berdasarkan dari Skala 

Kontrol Diri tersebut nantinya dapat diperoleh hasil bahwa semakin tinggi skor yang 

diperoleh menunjukan semakin tinggi kontrol diri dan sebaliknya. 

 

D. Populasi dan Metode Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2008, h 80). Populasi dari 

penelitian ini adalah salah satu SMA di Semarang. Adapun alasan peneliti memilih 

SMA ini adalah karena ditempat tersebut belum pernah dilakukan penelitian 

religiusitas dan kontrol diri terhadap perilaku remaja akses pornografi. Tidak hanya itu, 

tersedianya fasilitas wifi dan kebebasan dalam menggunakan handphone dan majalah 

di lingkungan SMA serta SMA ini juga pernah menghadapi kasus terkait permasalahan 

yang sedang dilakukan oleh peneliti yaitu akses pornografi sehingga hal tersebut 

membuat peneliti tertarik meneliti tempat ini. 

2. Metode pengambilan sampel 

Menurut Sugiyono (2008, h 81) metode pengambilan sampel adalah cara untuk 

menentukan sampel yang jumlahnya disesuaikan dengan ukuran sampel yang nantinya 

akan dijadikan sumber data yang sebenarnya. Teknik sampling yang digunakan adalah 

cluster random sampling. 
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Sugiyono (2008) menjelaskan bahwa cluster random sampling atau disebut juga 

area sampling merupakan pemilihan populasi berdasarkan pengelompokkan individu 

yang terbentuk secara alami, bukan pemilihan individu. Setelah beberapa cluster 

terpilih, selanjutnya dilakukan pemilihan elemen sebagai sampel dari masing-masing 

cluster. Kelompok atau elemen yang terpilih diasumsikan sebagai representasi dari 

seluruh populasi. Kelebihan dari teknik cluster random sampling terletak pada efisiensi 

waktunya. 

   

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penilitian ini adalah menggunakan metode 

skala. Menurut Sugiyono (2008, h 92) skala digunakan sebagai acuan untuk 

menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur 

tersebut ketika digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Skala 

likert merupakan skala yang digunakan dalam metode ini. Lebih lanjut Sugiyono 

(2008, h 93) menjelaskan bahwa skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial. Instrument 

penelitian yang menggunakan skala likert dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun 

pilihan ganda. Adapun pilihan jawaban yang digunakan dalam ketiga skala tersebut 

adalah sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju (SS, S, TS, STS). 

Adapun untuk penilaian pertanyaan favorabel diberi skor 4-1 (SS=4, S=3, TS=2, 

STS=1) dan unfavorabel diberi skor 1-4 (SS=1, S=2, TS=3, STS=4). 

Pemaparan dari ketiga skala tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Skala Perilaku Mengakses Pornografi  

Skala Perilaku Mengakses Pornografi terdiri dari tiga aspek yaitu: 

frekuensi, durasi dan intensitas. Berikut adalah gambaran umum Skala Perilaku 

Mengakses Pornografi: 

Tabel 1: Blueprint Skala Perilaku Mengakses Pornografi 

Aspek-aspek 

   Jumlah Item  Jumlah 

Favorabel   

Frekuensi 8  8 

Durasi 8  8 

Intensitas 8  8 

Jumlah 24  24 

 

2. Skala Religiusitas  

Skala Religiusitas terdiri dari lima dimensi yaitu keyakinan, peribadatan, 

penghayatan, pengetahuan, pengalaman. Berikut adalah gambaran umum Skala 

Religiusitas: 
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Table 2: Blueprint Skala Religiusitas 

Dimensi 

     Jumlah Item 

Jumlah 

Favorabel Unfavorabel 

Keyakinan 3 3 6 

Peribadatan 3 3 6 

Penghayatan 3 3 6 

Pengetahuan 3 3 6 

Pengalaman 3 3 6 

Jumlah 15 15 30 

 

3. Skala Kontrol Diri 

Skala Kontrol Diri terdiri dari lima aspek yaitu: kemampuan mengontrol 

perilaku, kemampuan mengontrol stimulus, kemampuan mengantisipasi 

peristiwa, kemampuan menilai sebuah peristiwa, dan kemampuan mengambil 

keputusan. Berikut adalah gambaran umum Skala Kontrol Diri: 
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Table 3: Blueprint Skala Kontrol Diri 

 

F. Validitas dan Reliabilitas  

Sugiyono (2008, h 121- 130) menjelaskan bahwa instrumen yang valid dan 

reliabel merupakan syarat mutlak dalam sebuah penelitian, karena dengan 

menggunakan instrumen yang telah teruji validitas dan reliabitisanya maka hasil (data) 

penelitian menjadi valid dan reliabel. Uji validitas merupakan mengukur sesuatu apa 

yang hendak diukur dan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah validitas 

item. 

Azwar (2009) mengungkapkan validitas item adalah derajat kesesuaian antara 

soal dengan perangkat soal-soal lain. Ukuran validitas soal merupakan korelasi antara 

skor pada soal item dengan skor pada perangkat-perangkat soal (item total correlation). 

Aspek-aspek 

        Jumlah Item Jumlah 

Favorabel Unfavorabel  

Kemampuan mengontrol perilaku 3 3 6 

Kemampuan mengontrol stimulus 3 3 6 

Kemampuan mengantisipasi peristiwa 3 3 6 

Kemampuan menilai sebuah peristiwa 3 3 6 

Kemampuan mengambil keputusan 3 3 6 

          Jumlah 15 15 30 
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Validitas item dalam penelitian ini diuji menggunakan korelasi antara skala yang 

diperoleh dari masing-masing item dengan skor total yaitu dengan menggunakan 

teknik korelasi product moment dari Pearson dan supaya tidak terjadi estimasi berlebih 

(over estimate), maka hasil korelasi perlu dikoreksi dengan menggunakan rumus Part 

Whole.  

Adapun uji reliabilitas yang digunakan adalah teknik alpha dari Cronbach untuk 

menghasilkan estimasi reliabilitas yang cermat. Semakin besar koefisien reliabilitas 

berarti semakin kecil kesalahan dalam pengukuran maka semakin reliabel alat ukur 

yang digunakan, sebaliknya apabila semakin kecil koefisien korelasi maka semakin 

besar kesalahan dan alat ukur yang digunakan semakin tidak reliabel. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisi regresi linier ganda merupakan metode analisis yang akan digunakan 

dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2008) analisis regresi linier ganda digunakan 

untuk meramalkan peningkatan atau penurunan dari keadaan variabel tergantung 

dengan menggunakan dua atau lebih dari variabel bebas yang digunakan sebagai 

prediktor. Analisis regresi linier ganda digunakan untuk menguji hipotesis mayor. 

Hipotesis minor dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi produk 

moment. Sugiyono (2008) menjelaskan korelasi produk momen digunakan untuk 

menghubungkan dua variabel atau lebih untuk melihat apakah mereka saling 

memengaruhi. Dalam penelitian ini ada dua hipotesis minor yang perlu diuji, yaitu 

religiusitas dengan perilaku akses pornografi, dan kontrol diri dan akses pornografi 


