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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1. Metode Penelitian yang Digunakan 

Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian dengan 

pendekatan kuantitatif menekankan dengan menggunakan analisis pada data-

data numerikal (angka) dan kemudian diolah dengan menggunakan metode 

statistika. Sejalan dengan pendapat Creswell (Alsa, 2003) yang mengungkapkan 

bahwa penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan dalam bentuk 

angka, data yang digunakan berwujud bilangan, untuk menjawab hipotesis dan 

pertanyaan dapat dianalisa dengan data statistik, dan penelitan yang dilakukan 

adalah dengan mencari pengaruh sebuah variabel dengan variabel tertentu 

lainnya. 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

korelasional. Penelitian korelasional merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau beberapa variabel  (Arikunto, 

2003) 

3.2. Identifikasi Variabel Penelitian 

Sesuai dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu “Hubungan Pola Asuh 

Demokratis Dengan Kendali Perilaku Seksual Pada Mahasiswa”, maka penulis 

melakukan penelitian dengan menghubungkan satu variabel dengan variabel 

lainnya. Variabel yang akan dilibatkan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Variabel tergantung : Kendali perilaku seksual pada mahasiswa 

2. Variabel bebas : Pola asuh demokratis 
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3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional adalah petunjuk untuk mengetahui bagaimana suatu 

variabel diukur. Definisi variabel ini perlu dirumuskan untuk menghindari salah 

pengertian mengenai data yang akan dikumpulkan serta menghindari kesalahan 

dalam menentukan alat pengumpulan data. Adapun definisi operasional dalam 

variabel-variabel penelitian ini, sebagai berikut: 

3.3.1. Kendali Perilaku Seksual Pada Mahasiswa 

       Kendali perilaku seksual pada mahasiswa merupakan kemampuan atau 

kecakapan individu dalam mengontrol dan mengelola segala perilaku yang 

didorong hasrat seksual, bisa dikatakan juga, kecakapan dalam menekan atau 

menghambat dorongan hasrat seksual itu sendiri. Data kendali perilaku seksual 

pada mahasiswa dapat diperoleh melalui skala kendali perilaku seksual pada 

mahasiswa yang diungkap berdasarkan aspek-aspek kendali perilaku seksual 

seperti, kemampuan mengontrol perilaku, kemampuan mengontrol stimulus, 

kemampuan mengantisipasi suatu peristiwa atau kejadian, kemampuan 

menafsirkankan peristiwa atau kejadian, dan kemampuan mengambil keputusan 

dalam hal mengendalikan perilaku seksual. Pada pernyataan skala tersebut, 

apabila skor atau nilai yang didapatkan tinggi maka semakin tinggi pula kendali 

perilaku seksual pada mahasiswa. 

3.3.2. Pola Asuh Demokratis 

 Pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang mengedepankan 

kepentingan anak, komunikasi yang baik antara anak dan orangtua, penetapan 

aturan dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan anak, serta 

mengembangkan kontrol internalnya agar bertanggung jawab terhadap diri sendiri 

dan memberikan bantuan kepada anak tentang masalah yang dihadapi. 
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 Pola asuh demokratis diukur dengan Skala Pola Asuh Demokratis yang 

disusun berdasarkan aspek-aspek pola asuh demokratis yang terdiri dari: 

1. Adanya bimbingan, kontrol dari orangtua serta kepercayaan yang 

bertanggung jawab. 

2. Terjadinya komunikasi yang baik, keputusan dilakukan bersama dan 

memperhatikan pendapat anak. 

3. Aturan yang dibuat bersama oleh seluruh anggota keluarga (orangtua 

dan anak). 

Pada pernyataan skala tersebut, apabila semakin tinggi skor maka 

semakin demokratis pola asuh yang diterapkan oleh orangtua oleh subjek. 

3.4. Subjek Penelitian 

3.4.1. Populasi Penelitian 

 Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin 

memilih seluruh elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka  penelitiannya 

disebut penelitian populasi (Arikunto, 2003). Populasi adalah kelompok subjek 

yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian. Berdasarkan pendapat tersebut, 

peneliti tetapkan pada penelitian ini adalah mahasiswa disalah satu universitas 

yang ada di kota Semarang dengan batasan usia 18-25 tahun. 

3.4.2. Teknik Pengambilan Sampel 

 Sempel adalah sejumlah dari penduduk yang jumlahnya lebih sedikit dari 

populasi, bagian dari penduduk itu disebut dengan sampel (Azwar, 2016).  

Pada penelitian ini peneliti mengambil sempel dengan teknik incidental 

sampling dimana cara pengambilan sempel pada penelitian dilakukan dengan 
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mengambil siapa saja yang kebetulan dijumpai peneliti dan sesuai dengan ciri 

populasi. 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

 Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala. Skala 

mempunyai tujuan untuk dapat mengungkap identitas maupun variabel yang 

hendak diteliti. Skala adalah suatu cara pengumpulan data dengan jalan 

memberikan sejumlah pertanyaan yang tertulis mengenai hal yang harus dijawab 

dan dikerjakan oleh responden atau subjek yang menjadi subjek penelitian (Azwar, 

2016). Dalam penelitian ini menggunakan dua skala, yaitu Skala Kendali Perilaku 

seksual dan Skala Pola Asuh Demokratis. 

3.5.1. Skala Kendali Perilaku Seksual pada Mahasiswa 

 Skala kendali perilaku seksual pada mahasiswa disusun dengan 

menghubungkan aspek kendali perilaku seksual dan bentuk perilaku seksual. 

Aspek-aspek kendali perilaku seksual, yaitu kemampuan mengontrol perilaku, 

kemampuan mengontrol stimulus, kemampuan mengantisipasi suatu peristiwa 

atau kejadian, kemampuan menilai keadaan, dan kemampuan mengmabil 

keputusan. Sedangkan, bentuk-bentuk perilaku seksual, diantaranya kissing, 

necking, petting, dan intersource. 

 Skala kendali perilaku seksual pada mahasiswa hanya terdiri dari item 

favourable saja. Pada skala kendali perilaku seksual pada mahasiswa ini memilki 

empat pilihan jawaban , yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), 

dan sangat tidak sesuai (STS).  

Penilaian dalam skala tersbut pada pernyataan favourable adalah SS 

mendapat skor 4, S mendapat skor 3, TS mendapat skor 2, dan STS mendapat 
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skor 1. Blue print skala kendali perilaku seksual pada mahasiswa dapat dilihat 

pada tabel 3.01. berikut ini : 

Tabel 3.01 Blue Print Skala Kendali Perilaku Seksual Pada Mahasiswa 

 
3.5.2. Skala Pola Asuh Demokratis 

 Skala pola asuh demokratis disusun berdasarkan aspek-aspek dari pola 

asuh demokratis, yaitu : 

1. Adanya bimbingan dan kontrol dari orangtua serta kepercayaan yang 

bertanggung jawab. 

2. Terjadinya komunikasi yang baik, kepurusan dilakukan bersama dan 

memperhatikan pendapat anak. 

3. Aturan dibuat bersama oleh seluruh anggota keluarga (orangtua dan anak). 

 Skala pola asuh demokratis terdiri hanya dari item favourable. Pada skala 

pola asuh demokratis orangtua ini akan memiliki empat macam pilihan jawaban, 

yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai 

(STS). Penilaian dalam skala tersebut pada pernyataan favourable adalah SS 

mendapat skor 4, S mendapat skor 3, TS mendapat skor 2, dan STS mendapat 

skor 1. Blue print pola asuh demokratis dapat dilihat pada tabel 3.02. berikut : 

Aspek-aspek kendali 

perilaku seksual 

Bentuk-bentuk perilaku seksual Total 

item 

Kissing necking petting intercourse  

Kemampuan kontrol 

perilaku 

2 2 2 2 8 

Kemampuan mengontrol 

stimulus 

2 2 2 2 8 

Kemampuan 

mengantisipasi peristiwa 

2 2 2 2 8 

Kemampuan menafsirkan 

peristiwa 

2 2 2 2 8 

Kemampuan mengambil 

keputusan 

2 2 2 2 8 

Total  10 10 10 10 40 
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Tabel 3.02 Blue Print Pola Asuh Demokratis 

 

 

 

 

 

 

3.6. Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1. Validitas Alat Ukur 

Menurut azwar (2015) validitas merupakan ukuran yang akan menunjukan 

tingkat-tingkat kevalidan pada suatu instrumen. Instrumen akan dikatakan valid 

apabila dapat mengukur apa yang seharusnya diukur dan mengungkap variabel 

yang diteliti.   

 Dalam penelitian ini, agar memiliki skala yang valid maka skala tersebut 

akan diuji validitasnya dengan menggunakan teknik kolerasi product moment. 

Teknik kolerasi product moment merupakan cara yang digunakan untuk 

mengetahui validitas suatu alat ukur dengan mengkorelasikan skor yang diperoleh 

setiap item dengan skor total. Koefisien yang diperoleh dengan rumus angka kasar 

product moment perlu dikoreksi lagi untuk menghindari adanya over estimate atau 

kelebihan bobot, maka perlu dikoreksi lagi menggunakan teknik kolerasi part whole 

(Azwar, Reliabilitas dan Validitas, 2015). 

3.6.2. Reliabilitas Alat Ukur 

 Azwar (2015) mengatakan bahwa reliabilitas menunjuk sejauh mana hasil 

penelitian yang dilakukan tetap konsisten pada suatu alat ukur. Sehingga saat 

dilakukan pengukuran kembali pada gejala yang sama serta subjek yang sama 

Aspek pola asuh demokratis Total Item 

Bimbingan, kontrol orangtua dan 

kepercayaan 

4 

Komunikasi yang baik 4 

Aturan 4 

Total 12 
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maka hasilnya akan relatif sama. Adapun untuk mengetahui reliabilitas skala pola 

asuh demokratis dengan kendali perilaku seksual pada mahasiswa digunakan 

teknik koefisien Alpha Cronbach.  

3.7. Metode Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari suatu penelitian tidak dapat langsung digunakan, 

tetapi perlu diterapkan metode analisis data. Pada penelitian ini akan 

menggunakan analisis statistik dimana teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis Product Moment Pearson. Menurut Azwar (2015) bagi tes yang setiap 

itemnya menghasilkan skor interval, dapat menggunakan formula koefisien 

korelasi Product Moment Pearson. 

 

 

 


