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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1. Metode Penelitian yang Digunakan 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

Metode penelitian kuantitatif merupakan metode yang menekankan analisis nya 

pada data-data berupa angka, kemudian diolah dengan metode statistika. Sejalan 

dengan itu Creswell (dalam Alsa, 2003) mengatakan penelitian kuantitatif 

merupakan penelitian yang bekerja dengan angka-angka, dimana datanya 

berwujud bilangan, yang kemudian dianalisis menggunakan statistik. Fungsinya 

untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian yang sifatnya spesifik. Azwar 

(2016) menambahkan dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikasi 

perbedaan atau signifikasi hubungan antara variabel yang diteliti. 

3.2. Jenis Penelitian yang Digunakan 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

korelasional. Penelitian korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui 

hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upayah 

mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi. Menurut 

Azwar (2016) penelitian korelasional bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana 

variasi pada suatu variabel berkaitan dengan variasi pada variabel lain, 

berdasarkan koefisien korelasi. 

3.3. Identifikasi Variabel 

Identifikasi variabel merupakan langkah penetapan variabel-variabel 

utama dalam penelitian dan penentuan fungsinya masing-masing. Fokus dalam 

penelitian ini adalah hubungan antara pola asuh otoriter orangtua dengan kendali 

perilaku seksual remaja, sehingga variabel yang terlibat ada dua yaitu : 
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1. Variabel Tergantung : Kendali Perilaku Seksual Remaja 

2. Variabel Bebas  : Pola Asuh Otoriter Orangtua 

3.4. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan 

pengertian terkait data yang akan di kumpulkan serta menghindari kesesatan 

dalam menentukan alat pengumpulan data dalam suatu penelitian. 

3.4.1.   Kendali Perilaku Seksual Remaja 

Kendali perilaku seksual pada remaja merupakan suatu bentuk perilaku 

seksual yang dilakukan oleh remaja untuk menyalurkan hasrat seksualnya karena 

tidak dapat mengendalikan dirinya. Kemampuan yang harus dimiliki remaja terkait 

untuk dapat mengendalikan dorongan seksual yang muncul dalam dirinya, 

sehingga tidak melakukan perilaku seksual. Variabel ini diukur dengan 

menggunakan skala kendali perilaku seksual yang disusun peneliti berdasarkan 

aspek-aspek kendali perilaku seksual remaja yaitu kemampuan mengendalikan 

perilaku, kemampuan mengendalikan stimulus, kemampuan memperoleh 

informasi, kemampuan melakukan penilaian, kemampuan mengendalikan 

keputusan. Pada pertanyaan skala tersebut, apabila semakin tinggi skor maka 

semakin tinggi kendali perilaku seksual subjek. 

3.4.2. Pola Asuh Otoriter Orangtua 

Pola asuh otoriter orangtua adalah gaya pengasuhan yang diterapkan oleh 

orangtua dan dirasakan oleh subjek. Orangtua otoriter cenderung memaksakan 

anak untuk mengikuti aturan-aturan secara kaku, tetapi orangtua tidak 

menjelaskan aturan tersebut dengan jelas, sehingga orangtua lebih suka 

menghukum dalam menerapkan disiplin serta mudah marah ketika anak 

menentang perinsip yang sudah ditetapkan.  
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Dalam penelitian ini mengukur pola asuh orangtua menggunakan skala 

pola asuh otoriter orangtua yang disusun peneliti berdasarkan dari ciri-ciri pola 

asuh otoriter orangtua. Ciri-ciri dari pola asuh otoriter orangtua itu sendiri antara 

lain orangtua kurang peka, adanya kesenjangan, anak sering dimarahi, serta anak 

merasa terancam. Semakin tinggi skor menunjukan semakin tinggi pula pola 

pengasuhan otoriter yang di terima subjek. 

3.5. Subjek Penelitian 

3.5.1.   Populasi 

Populasi merupakan seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk di teliti 

dimana sejumlah individu atau penduduk tersebut memiliki sifat yang sama (Hadi, 

2001). Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah remaja yang berada di 

Mall di kota Semarang tinggal bersama orangtua serta memiliki batasan umur 

antara 11-24 tahun. 

3.5.2.  Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel merupakan sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari 

jumlah populasi, di mana bagian dari penduduk itu sendiri disebut sampel (Hadi, 

2001). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan model 

Incidental Sampling. Teknik pengambilan yang dilakukan pada penelitian ini 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan dijumpai oleh 

peneliti serta dipandang memiliki kriteria yang cocok dapat digunakan sebagai 

sampel.  

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya. Alat pengumpulan data yang peneliti 

gunakan dalam penelitian ini adalah dengan skala.  
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Skala sendiri merupakan sebuah pernyataan yang digunakan untuk 

mengungkap suatu hal melalui respon pada pernyataan tersebut (Azwar, 2016). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala untuk mengukur prilaku kendali 

seksual dan pola asuh otoriter orangtua. Skala kendali perilaku seksual untuk 

mengungkap tentang kendali perilaku seksual. Sedangkan skala pola asuh otoriter 

orangtua untuk mengungkap pola pengasuhan otoriter yang diterapkan. 

Pada skala pola asuh otoriter orangtua dan kendali perilaku seksual 

mempunyai empat pilihan jawaban serta penilaian yang bergerak dari angka satu 

sampai empat yang dapat dilihat pada tabel 3.01. berikut ini : 

Tabel 3.01. Penilaian Skala Pola Asuh Otoriter Orangtua dan Kendali Perilaku Seksual  

 

 

 

 

 

3.6.1.   Skala Kendali Perilaku Seksual pada Remaja 

Skala kendali perilaku seksual yang berisi item-item dari kendali perilaku 

seksual disusun berdasarkan bentuk dari perilaku seksual dan aspek dari kendali 

perilaku. Skala kendali perilaku seksual tersebut yang disusun berdasarkan 

bentuk-bentuk dari perilaku seksual yang dihubungkan dengan aspek-aspek dari 

kendali perilaku sehingga menjadi skala kendali perilaku seksual. 

 Bentuk dari perilaku seksual tersebut meliputi kissing, necking, petting, 

dan intercourseI digabungkan dengan aspek dari kendali perilaku yang meliputi 

kemampuan mengendalikan perilaku, kemampuan mengendalikan stimulus, 

kemampuan memperoleh informasi, kemampuan melakukan penelitian, serta 

kemampuan untuk mengendalikan keputusan. 

Alternatif Jawaban       Skor 

Sangat Sesuai  4 

Sesuai                                                        3  

Tidak Sesuai                                                        2   

Sangat Tidak Sesuai                                               1  
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Skala kendali perilaku seksual pada remaja yang disusun berdasarkan 

aspek dari kendali perilaku seksual tersebut terdiri dari item favorable saja dengan 

system penilaian bergerak dari satu sampai dengan empat dan terdapat empat 

pilihan jawaban antara lain (SS), (S), (TS), (STS). 

Subjek akan memperoleh skor empat jika menjawab sangat sesuai (SS), 

skor tiga jika menjawab sesuai (S), skor dua jika subjek menjawab tidak sesuai 

(TS), dan skor satu jika subjek menjawab sangat tidak sesuai (STS).   

Adapun skala kendali perilaku seksual pada remaja yang disusun 

berdasarkan bentuk perilaku seksual serta aspek kendali perilaku seksual tersebut 

dapat dilihat pada table 3.02. sebagai berikut : 

Tabel 3.02. Blue Print Kendali Perilaku Seksual 

Aspek perilaku kendali 
seksual 

Bentuk-bentuk perilaku seksual  

Jumlah Item Kissing  Necking Petting intercourse 

Kemampuan 
mengendalikan perilaku 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 

Kemampuan 
mengendalikan stimulus 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 

Kemampuan 
memperoleh informasi 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 

Kemampuan 
mengendalikan 
penilaian 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 

Kemampuan 
mengendalikan 
keputusan 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 

Total 10 10 10 10 40 

 

3.6.2.   Skala Pola Asuh Otoriter Orangtua 

Skala pola asuh otoriter orangtua disusun berdasarkan ciri-ciri dari pola 

asuh otoriter yang diterapkan kepada anak untuk mengungkap pola asuh otoriter 

berdasarkan ciri-ciri antara lain orangtua kurang peka dalam memenuhi kebutuhan 

anak, adanya kesenjangan antara hubungan orangtua dan anak, hampir setiap 

saat anak sering dimarahi, serta anak merasa terancam dan tidak disayang. Blue 

Print skala pola asuh otoriter orangtua dapat dilihat pada tabel 3.03. berikut ini : 
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Tabel 3.03.. Blue Print Pola Asuh Otoriter Orangtua 

 

3.6.3.   Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas adalah ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan suatu 

instrumen (Azwar, Reliabilitas dan Validitas, 2015). Instrumen dikatakan valid 

apabila dapat  mengukur apa yang seharusnya diukur dan mengungkap variabel 

yang diteliti. 

Teknik uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi 

product moment. Teknik tersebut merupakan cara yang digunakan untuk 

mengetahui validitas suatu alat ukur dengan mengkorelasikan skor yang diperoleh 

setiap item dengan skor total (Azwar, Reliabilitas dan Validitas, 2015). 

Selain itu koefisien yang diperoleh dengan rumus angka kasar product 

moment perlu dilakukan perhitungan korelasi part whole untuk menghindari 

adanya over estimate atau kelebihan bobot (2015) 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas menunjuk pada sejauh mana hasil penelitian yang dilakukan 

tetap konsisten pada suatu alat ukur. Artinya apabila dilakukan pengukuran 

kembali terhadap gejala yang sama serta subjek yang sama dengan alat ukur yang 

sama maka hasilnya relatif sama (Azwar, Reliabilitas dan Validitas, 2015).  

Ciri-ciri Pola Asuh Otoriter Jumlah 

Item 

Orangtua kurang peka dalam memenuhi kebutuhan 

anak 

         4 

Adanya kesenjangan antara orang tua dengan anak          4 

Hampir setiap saat anak sering dimarahi          4 

Anak merasa terancam dan tidak disayang          4 

Total          16 
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Kemudian untuk mengukur reliabilitas angket dalam penelitian ini, 

digunakan teknik formula Alpha Cronbach. Serta peroses pengolahan data analisis 

reliabilitas nya menggunakan bantuan aplikasi Statistical Package for Social 

Science (SPSS). 

3.7. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

statistic dimana teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis Product 

Moment Pearson. Menurut Azwar (2015) bagi tes yang setiap item menghasilkan 

skor interval, dapat menggunakan formula koefisien korelasi Product Moment 

Pearson. Penggunaan metode dan teknik analisis tersebut karena mengacu pada 

hipotesis yang akan diuji yakni membuktikan adanya korelasi antara pola asuh 

otoriter orangtua dengan kendali perilaku seksual pada remaja. 

 


