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BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian pendekatan

kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian dengan menekankan

analisisnya menggunakan data-data numerikal (angka) yang selanjutnya data-

data tersebut diolah dengan metode statistika (Azwar, 2011). Menggunakan

metode kuantitaif ini akan memperoleh suatu signifikasi perbedaan antara

variabel yang diteliti. Pada penelitian ini, akan mengetahui signifikasi hubungan

antara pelecehan seksual dengan bias gender.

3.2. Identifikasi Variabel Penelitian

Pada pengujian hipotesis, peneliti memberi identifikasi variabel-variabel

yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu

1. Variabel tergantung : Pelecehan Seksual

2. Variabel bebas : Bias Gender

3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel-variabel pada suatu penelitian harus didefinisikan secara jelas

dalam suatu definisi operasional. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari

perbedaan penafsiran antara peneliti dengan pengamat dalam memahami

penelitian tersebut. Azwar (2011)menjelaskan definisi operasional merupakan

definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan katakteristik-

karakteristik yang dapat diamati.
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3.3.1. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual merupakan suatu perilaku pemaksaan seksual yang

dilakukan untuk pemuas kebutuhan seksual pelaku, yang di mana perilaku

tersebut tidak diinginkan atau tidak diterima dan menyinggung perasaan korban.

Pelecehan seksual dapat berbentuk secara fisik dan verbal. Pelecehan seksual

secara fisik merupakan tindakan-tindakan fisik yang mengarah ke seksual,

sedangkan pelecehan seksual secara verbal mengarah ke kata-kata atau

perbincangan yang mengarah ke seksual.Pelecehan seksual diukur

menggunakan skala pelecehan seksual, dengan karakteristik pelecehan seksual

secara fisik dan verbal. Semakin tinggi skor yang didapatkan pada skala

pelecehan seksual, maka semakin tinggi perilaku pelecehan seksual, dan

sebaliknya semakin rendah skor yang didapatkan, maka semakin rendah perilaku

pelecehan seksual.

3.3.2. Bias gender

Bias gender merupakan pembagian posisi yang tidak seimbang antara

laki-laki dan perempuan yang berpihak pada satu jenis kelamin yaitu laki-laki oleh

karena adanya sistem patriaki. Bias gender memiliki dua bentuk, yaitu alpha-bias

dan beta-bias. Alpha-bias, merupakan bentuk dari bias gender yang menekankan

atau membesar-besarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Sedangkan, beta-bias merupakan bentuk dari bias gender yang meminimalkan

atau mengabaikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan.Bias gender akan

diukur menggunakan skala bias gender. Semakin tinggi skor yang diperoleh,

maka akan semakin tinggi bias gender yang dimunculkan, sedangkan semakin

rendah skor yang didapatkan maka semakin rendah bias gender yang

dimunculkan.
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3.4. Subjek Penelitian

3.4.1. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang

sedang menempuh perkuliahan di Universitas Katolik Soegijapranata dengan

jenis kelamin laki-laki. Alasan peneliti menggunakan populasi tersebut karena

kecenderungan yang menjadi pelaku pelecehan seksual adalah laki-laki dan

yang menjadi korban dari pelecehan seksual adalah perempuan (Collier, 1998).

3.4.2. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan nonprobabilty

sampling (sampling non-random), yang merupakan suatu teknik sampling yang

tidak memberi peluang yang sama bagi setiap unsur untuk menjadi sampel

(Sugiyono, dalam Purwanto, 2008). Jenis teknik sampling yang digunakan pada

penelitian ini adalah sampling kebetulan (incidental sampling), yaitu pengambilan

sampel dikarenakan kebetulan ditemui(Purwanto, 2008).

3.5. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode skala. Terdapat dua skala dalam penelitian ini, skala pelecehan seksual

untuk mengukur variabel tergantung yaitu pelecehan seksual, dan skala bias

gender untuk mengukur variabel bebas yaitu bias gender.

3.5.1 Skala Pelecehan Seksual

Skala ini disusun berdasarkan karakteristik pelecehan seksual yang

telah di susun, yaitu :
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1. Pelecehan seksual secara fisik

Jenis perilaku pelecehan seksual secara fisik yaitu menyenggol atau

menyentuh bagian tubuh tertentu tanpa seijin yang bersangkutan, menarik

pakaian, menggesekkan sesuatu ke orang lain, rabaan, cubitan, rayuan seks

badani, serangan seks.

2. Pelecehan seksual secara verbal

Jenis perilaku pelecehan seksual secara verbal yaitu menyampaikan

lelucon jorok, menyakiti atau membuat malu dengan ucapan kotor,

mengintrogasi mengenai kehidupan atau kegiatan seksual atau kehidupan

pribadinya, komentar seksual, ejekan, hinaan, bahasa yang digunakan cabul

atau mengarah pada rayuan seks secara verbal, menyinggung perasaan

orang lain dengan menunjukkan gambar-gambar porno.

Skala yang disajikan terdiri satu kelompok pernyataan (item), yaitu

pernyataan favorable (merupakan pernyataan yang mendukung). Setiap

pernyataan, terdapat empat katergori jawaban persetujuan, yaitu :

a. SS : kategori jawaban yang menyatakan bahwa subjek “sangat sering”

melakukan sesuai dengan pernyataan yang diberikan.

b. S : kategori jawaban yang menyatakan bahwa subjek “sering” melakukan

sesuai dengan pernyataan yang diberikan.

c. J : kategori jawaban yang menyatakan subjek “jarang” melakukan sesuai

dengan pernyataan yang diberikan.

d. TP : kategori jawaban yang menyatakan subjek “tidak pernah” melakukan

sesuai dengan pernyataan yang diberikan.
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Penilaian untuk skala pelecehan seksual ini terdiri dari satu hingga

empat. Pada pernyataan favorable, nilai 4 untuk kategori sangat sering (SS),

nilai 3 untuk kategori sering (S), nilai 2 untuk kategori jarang (J), dan nilai 1

untuk kategori tidak pernah (TP). Subjek diminta untuk memilih salah satu dari

empat kategori jawaban persetujuan. Semakin tinggi skor yang didapat pada

skala pelecehan seksual ini, maka menunjukkan semakin tinggi perilaku

pelecehan seksual, dan sebaliknya semakin rendah skor yang didapat pada

skala pelecehan seksual, maka menunjukkan semakin rendah perilaku

pelecehan seksual. Blueprint penyebaran pernyataan (item) perilaku

pelecehan seksual dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3. 1 Rancangan jumlah pernyataan (item) skala Pelecehan Seksual
Karakteristik Pelecehan Seksual Item Favorable

Pelecehan seksual secara fisik 10
Pelecehan seksual secara verbal 10

Total 20

3.5.2 Skala Bias Gender

Skala ini disusun berdasarkan bentuk bias gender yang telah

disusun, yaitu :

1. Alpha-bias

Salah satu bentuk bias gender yang membesar-besarkan perbedaan

antara laki-laki dan perempuan. Alpha-bias ini didukung dengan teori

psikodinamik yang mengabaikan persamaan laki-laki dan perempuan, dan

menekankan pada perbedaan anatara laki-laki dan perempuan.

Contoh dari bentuk alpha-bias ini terdapat pada teori psikodinamik

seperti teori Freud yang mengambil maskulinitas dan anatomi laki-laki

sebagai standar manusia. Teori Jung mengenai anima dan animus. Teori

dari Parsons yang menegaskan laki-laki instrumental dan perempuan
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ekspresif, laki-laki berorientasi pada tugas dan perempuan pada perasaan

dan hubungan dengan orang lain.

2. Beta-bias

Beta-bias merupakan salah satu bentuk bias gender yang memiliki

kecenderungan untuk mengabaikan atau meminimalkan perbedaan. Beta-

bias ini didukung dengan teori yang memandang peran dan sifat laki-laki dan

perempuan sebagai pelengkap. Beta-bias yang ada dapat terlihat dalam

konteks kebijakan dan perundang-undangan, program pendidikan yang

mengabaikan konteks sosial, dan melihat laki-laki dan perempuan sebagai

mitra.

Skala bias gender pada penelitian ini terdiri dari satu kelompok, yaitu

pernyataan positif (favorable). Pernyataan positif (favorable) merupakan

pernyataan yang mendukung terjadinya bias gender. Pada setiap

pernyataan diberikan empat kategori alternatif jawaban, yaitu :

a. SS : kategori jawaban untuk mewakili subjek “sangat setuju” dengan

pernyataan yang diberikan.

b. S : kategori jawaban untuk mewakili subjek “setuju” dengan pernyataan

yang diberikan.

c. TS : kategori jawaban untuk mewakili subjek “tidak setuju” dengan

pernyataan yang diberikan.

d. STS : kategori jawaban untuk mewakili subjek “sangat tidak setuju”

dengan pernyataan yang diberikan.

Penilaian untuk skala bias gender terdiri dari angka satu hingga

empat. Penilaian pada item alpha-bias, pernyataan positif (favorable), nilai 4

untuk kategori jawaban sangat setuju (SS), nilai 3 untuk kategori jawaban
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setuju (S), 2 untuk kategori jawaban tidak setuju (TS), dan 1 untuk kategori

jawaban sangat tidak setuju (STS). Penilaian pada item beta-bias,

pernyataan positif (favorable), nilai 4 untuk kategori jawaban sangat tidak

setuju (STS), nilai 3 untuk kategori jawaban tidak setuju (TS), nilai 2 untuk

kategori jawaban setuju (S), dan nilai 1 untuk kategori sangat setuju (SS).

Subjek diminta untuk memilih salah satu dari empat kategori jawaban

persetujuan. Semakin tinggi skor yang didapat pada skala bias gender ini,

maka menunjukkan semakin tinggi bias gender yang terjadi, dan sebaliknya

semakin rendah skor yang didapat pada skala bias gender, maka

menunjukkan semakin rendah bias gender yang terjadi. Blueprint

penyebaran pernyataan (item) bias gender dapat dilihat pada tabel 3.2

berikut :

Tabel 3. 2Rancangan jumlah pernyataan (item) skala Bias Gender
Karakteristik Bias Gender Item  Favorable

Alpha – Bias 10
Beta – Bias 10
Total 20

3.6 Uji Coba Alat Ukur

3.6.1 Uji Validitas Alat Ukur

Purwanto (2008)menjelaskan mengenai validitas merupakan suatu

kemampuan alat ukur dalam mengukur secara tepat keadaan yang diukurnya.

Teknik pengujian validitas ini akan menghasilkan indeks validitas, yang

menunjukkan kualitas instrumen valid atau tidak setelah dikonfirmasikan dengan

kriteria pembanding. Cara menguji validitas dengan mengkorelasikan skor yang

diperoleh pada setiap pernyataan dengan skor total. Teknik korelasi yang

digunakan menggunakan teknik Product Moment dan penggoreksian dengan

teknik Partwhole.
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3.6.2 Uji Reliabilitas Alat Ukur

Reliabilitas merupakan kemampuan suatu alat ukur memberikan hasil

pengukuran yang relative tetap (Purwanto, 2008). Uji reliabilitas pada penelitian

ini menggunakan teknik Alpha Cronbach.

3.7 Metode Analisa Data

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan

metode analisis dan statistik. Data hasil penelitian diolah menggunakan teknik

korelasi product moment untuk melihat hubungan antara bias gender dengan

pelecehan seksual.


