
 
 

31 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. 

Prinsip dasar pada pendekatan ini adalah untuk menegaskan bahwa satu-satunya 

fenomena bermakna yang dapat dipelajari secara ilmiah adalah yang dapat diamati 

secara langsung dan diukur secara kuantitatif (Coolican, 2014). 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel merupakan peristiwa atau hipotesis yang dapat diamati dan diukur, 

serta perubahan yang terjadi dapat diukur melalui cara tertentu (Coolican, 2014). 

Para variabel pun saling melengkapi seperti variabel terikat melengkapi variabel 

bebas (Salkind, 2010). Kedua konsep ini digunakan secara matematis dalam artian 

nilai variabel bebas memberikan respon pada variabel terikat. Adapun variabel 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Variabel terikat: casual sex 

b. Variabel bebas: sexual socialization dan konsumsi pornografi secara 

daring. 

C. Definisi Operasional Pada Variabel Penelitian 

Definisi operasional memiliki fungsi untuk membangun serangkaian 

konstruk yang bertujuan untuk mengukur variabel (Coolican, 2014). Definisi 

operasional yang ada dalam penelitian ini adalah: 
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a. Sexual socialization 

Sexual socialization merupakan salah satu proses pembelajaran tentang 

seksual yang berlangsung dari masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. 

Penelitian ini menggunakan Sexual socialization Instrument yang dilakukan oleh 

Lottes dan Kuriloff (dalam Fisher, Davis, Yarber, & Davis, 2010) yang bertujuan 

untuk mengetahui latar belakang variabel, afiliasi lingkungan sosial dan tempat 

tinggal, sikap, nilai, dan pengalaman seksual pada mahasiswa. Lottes dan Kuriloff 

menyebutkan bahwa sexual socialization instrument mengukur Parental Sexual 

Socialization dan Peers Sexual Socialization. Kuat lemahnya Parental Sexual 

Socialization dan Peers Sexual Socialization dilihat dari tingginya skor pada dua 

skala tersebut. Semakin tinggi skor yang didapat maka orang tua dan teman 

sebaya akan semakin terbuka mengenai sexual socialization pada responden, 

begitu juga sebaliknya. 

b. Konsumsi pornografi secara daring 

Konsumi pornografi daring adalah sebuah perilaku mengkonsumsi segala 

bentuk konten pornografi melalui internet seperti tulisan, bacaan, video, atau 

gambar yang bertujuan untuk merangsang setiap orang yang melihat, membaca, 

atau mendengar konten tersebut. Pengukuran konsumsi pornografi daring dalam 

penelitian ini menggunakan Internet Sex Screening Test/ISST yang dimodifikasi 

dari Delmonico dan Miller (2010). Tinggi rendahnya frekuensi dalam konsumsi 

pornografi daring dilihat dari skor yang didapat. Semakin tinggi skor maka 

semakin sering konsumsi internet pornografi dilakukan. 
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c. Casual Sex 

Casual sex merupakan suatu perilaku seksual yang dilakukan dengan orang 

yang tidak memiliki hubungan apapun baik menikah atau berpacaran. Bentuk 

casual sex dalam penelitian ini adalah hooked up dan friends with benefit (FWB). 

Pengukuran pada variabel ini menggunakan casual sex scala. Pada penilaiannya, 

semakin tinggi skor yang didapat dari dua bentuk casual sex tersebut maka akan 

semakin tinggi casual sex, begitupun sebaliknya 

D. Subjek penelitian 

a. Populasi 

Merupakan kumpulan dari seluruh entitas yang ingin dipahami atau 

keinginan untuk menarik kesimpulan (Salkind, 2010). Karakteristik populasi 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa Strata-1 di Universitas Swasta di Jakarta. 

b. Sampling 

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan non-probability 

sampling. Non-Probability sampling digunakan ketika peserta yang dipilih 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan (Given, 2008).  Pengumpulan sampling 

dalam penelitian ini menggunakan convenience sample. Convenience sample 

dapat didefinisikan sebagai populasi target yang memenuhi kriteria praktis 

tertentu, seperti aksesibilitas mudah, kedekatan geografis, ketersediaan pada 

waktu tertentu, atau kemauan untuk berpartisipasi dimasukkan untuk tujuan 

penelitian (Etikan, Musa, & Alkassim, 2015). Individu yang siap, bersedia, dan 

mampu untuk ikut terlibat dalam penelitian akan diminta untuk berpartisipasi. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

a. Teknik Pengumpulan data 

Pada variabel bebas dan variabel terikat yaitu sexual socialization 

instrument, ISST dan casual sex disusun dengan menggunakan skala likert dengan 

empat pilihan jawaban. Hal ini bertujuan guna menghindari pemusatan pada 

pilihan netral. Responden diminta untuk memilih satu dari empat pilihan yang ada 

yang paling sesuai dengan kondisi mereka. Dalam penelitian ini menggunakan 

model favorable untuk pernyataan yang mendukung variabel dan model 

unfavorable untuk pernyataan yang tidak mendukung variabel.  

Pada variabel sexual socialization, konsumsi pornografi secara daring, dan 

casual sex menggunakan kontinum pilihan jawaban yang dimulai dari  “sangat 

tidak setuju” dengan skor 1, “tidak setuju” dengan skor 2, “setuju” dengan skor 3, 

“sangat setuju” dengan skor 4. Pada model favorable “sangat setuju” menempati 

skor tertinggi dan yang terendah adalah “sangat tidak setuju” sedangkan untuk 

model unfavorable pilihan “sangat tidak setuju” menempati skor paling tinggi dan 

pilihan “sangat setuju” menempati skor terendah.  

b. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tiga alat ukur yaitu Sexual Socialization 

Instrument, ISST dan Casual Sex Scale. 

1. Sexual Socialization Instrument (SSI) 

Untuk mengukur domain-domain sexual socialization peneliti mengadaptasi 

dari alat ukur sexual socialization instrument yang mengukur parental sexual 

socialization dan peer sexual socialization.  
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2. Konsumsi pornografi secara daring 

 

Pada konsumsi pornografi secara daring menggunakan lima faktor yaitu 

Online sexual compulsivity, Online sexual behaviour-social, Online sexual 

behaviour-isolated, Online sexual spending, dan ketertarikan dalam Online Sexual 

Behaviour dengan memakai alat ukur Internet Sex Screening Test/ISST. 

 

3. Skala casual sex 

Untuk mengukur bentuk-bentuk casual sex peneliti menggunakan skala 

yang disusun oleh peneliti berdasarkan pengertian dari bentuk casual sex yaitu 

hooked up dan Friends With Benefit (FWB). Pengertian hooked up adalah 

perilaku seksual seperti berciuman, oral seks namun tidak melakukan hubungan 

seks, stimulasi genital dengan menggunakan tangan (petting), dan hubungan seks. 

Sedangkan FWB adalah hubungan pertemanan yang aktif secara seksual tetapi 

Table 1. Blue Print SSI 

Domain Favorable Unfavorable Jumlah 

Parental sexual 

Socialization 
4 4 8 

Peersexual 

Socialization 
7 5 12 

Jumlah 11 9 20 

Tabel 2 Blueprint ISST 

No. Aspek Favorable Jumlah 

1 Online sexual compulsivity 6 6 

2 Online sexual behaviour-social 5 5 

3 Online sexual behaviour-

isolated 
4 4 

4 Online sexual spending 3 3 

5 Ketertarikan dalam Online 

Sexual 
2 2 

  Jumlah 20 20 
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menghindari komitmen, tidak memiliki keuntungan yang jelas, lebih intim dengan 

teman tersebut, menghasilkan emosi yang positif. 

 

 

F. Uji Coba Skala Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tiga alat ukur yang dua di antaranya merupakan 

adaptasi dari alat ukur yang sebelumnya telah dilakukan di luar negeri. Karena 

tidak diketahui apakah alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini sudah 

pernah atau belum pernah digunakan untuk lingkup perguruan tinggi di Indonesia, 

maka peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk setiap alat ukur yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

a. Uji Validitas 

Secara luas validitas mengacu pada ketepatan dan kekuatan suatu penelitian 

(Given, 2008). Given berpendapat bahwa sering kali validitas digambarkan pada 

sejauh mana seorang peneliti ingin mengukur suatu hal. Validitas berkaitan 

dengan kebenaran pada kesimpulan atau hipotesis yang peneliti buat tentang 

hubungan antara variable bebas dengan variable terikat (Coolican, 2014). 

Validitas dalam penelitian ini menggunakan construct validity yang menguji 

Tabel 3. Blueprint Skala Casual sex 

 
 

Indikator Favorable Jumlah 

1 Berciuman 1 1 

2 Oral Sex  1 1 

3 Stimulasi Genital/petting 1 1 

4 Hubungan seksual 1 1 

5 Menghindari komitmen 1 1 

6 Tidak memiliki 

keuntungan yang jelas 
1 1 

7 Lebih intim dengan teman 

tersebut 
2 2 

  Jumlah 8 8 
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konstruksi yang akan diukur dengan konstruksi lain untuk memverifikasi 

keunikan setiap konstruk. Pengujian pada penelitian ini juga melibatkan expert 

judgement yaitu pembimbing pertama dan pembimbing kedua. Untuk skala SSI, 

validitas konvergen memiliki hubungan yang signifikan, yang diprediksi dari usia 

pertama kali melakukan hubungan seksual r = - .14, p <.03 dan r = - .19, p <.003 

masing-masing untuk skala parental sexual socialization dan peer sexual 

socialization dan teman sebaya) dan mengukur pengalaman seksual (r = .19, p 

<.001 dan r = .30, p <.001 masing-masing untuk skala orangtua dan teman sebaya. 

Sementara pada skala ISST berdasarkan dari pengembangan yang dilakukan oleh 

Delmonico dan Miller (2010), validitas skala ISST terkait dengan kecanduan 

masalah seks, kebosanan yang mengakibatkan seseorang mengakses konten 

seksual secara daring, atau tingkat hubungan sosial yang rendah. Selain itu, 

validitas pada ISST belum diperluas sampai ke independent sample. Sehingga 

kriteria validitas pada ISST terkait dengan seberapa lama individu mengakses 

pornografi secara daring dan terlibat aktivitas seksual. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas harus memiliki konsistensi pengukuran baik secara eksternal 

maupun internal (Coolican, 2014). Reliabilitas berfungsi untuk mengukur 

ketepatan alat ukur secara konsisten baik dari segi administratif maupun replika 

sehingga menghasilkan nilai atau hasil yang dapat dipercaya (Salkind, 2010). Alat 

ukur yang memiliki reliabilitas yang tepat akan menunjukan konsistensi yang 

sama kapanpun tes dilakukan. 
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Uji Reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan Cronbach-Alpha. 

Reliabilitas yang bagus memiliki nilai Cronbach-Alpha .75 sampai dengan 1, 

sehingga untuk meningkatkan nilai reliabilitas maka peneliti harus menggugurkan 

item-item yang dianggap menurunkan nilai reliabilitas tersebut. Pada skala SSI uji 

reliabilitas mendapatkan nilai Cronbach-Alpha pada parental sexual socialization 

0,77 dan nilai Cronbach-Alpha pada peer sexual socialization 0,85. Reliabilitas 

nilai Cronbach-Alpha pada skala ISST memiliki rentang 0,51 sampai dengan 

0,86. 

G. Metode Analisis Data 

a. Uji Hipotesis Mayor 

Teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis mayor dalam penelitian ini 

adalah multiple regression. Multiple regression digunakan untuk menentukan 

korelasi antara sebuah variabel dengan kombinasi dari dua atau lebih variabel 

yang menjadi prediktor (Gall, Gall, & Borg, 2012; Coolican, 2014). Analisis ini 

digunakan untuk menguji dan mengetahui koefisien korelasi antara variabel bebas 

dan variabel terikat. 

Multiple regression dalam penelitian ini diharapkan dapat menjawab 

hipotesis apakah terdapat hubungan antara sexual socialization dan konsumsi 

internet pornografi dengan casual sex. 

b. Uji Hipotesis Minor 

Penelitian ini akan menggunakan uji korelasi product moment untuk 

menguji hipotesis minor. Korelasi product moment menggambarkan sejauh mana 

hubungan linier (linearitas yang diasumsikan) antara satu variabel yang ditetapkan 
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sebagai variabel prediktor dan variabel kedua yang ditetapkan sebagai variabel 

kriteria (Salkind, 2010). Tujuan uji hipotesis minor pada penelitian ini adalah 

untuk menguji hubungan antara sexual socialization dengan casual sex dan 

hubungan antara konsumsi pornografi secara daring dengan casual sex. 

 


