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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.     Metode Penelitian yang Digunakan 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

Menurut Suranto (dalam Siswanto & Suyanto, 2018) pada penelitian kuantitatif, 

hal yang harus ditekankan adalah analisis pada data numerik yang dalam 

pengolahannya menggunakan metode statistika. Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Menurut Siregar (2017) penelitian 

asosiatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui hubungan atara 

dua variabel ataupun lebih. Dari penelitian jenis penelitian ini maka akan 

didapatkan suatu teori yang dapat digunakan untuk memberikan penjelasan, 

meramalkan dan dapat memberikan kontrol pada gejala yang muncul. 

 

3.2.  Identifikasi Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Penelitian 

3.2.1.     Identifikasi variabel penelitian  

Dalam pengujian hipotesis penelitian, peneliti akan melakukan identifikasi 

pada variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel yang 

dilibatkan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu: 

Variabel tergantung: perilaku seksual pada siswi SMK 

Variabel bebas: konformitas teman sebaya. 
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3.2.2.     Definisi operasional variabel penelitian 

a. Perilaku seksual pada siswi SMK 

Perilaku seksual pada siswi SMK adalah semua bentuk perilaku atau 

tindakan yang muncul akibat adanya dorongan hasrat seksual pada diri siswi 

atau remaja agar memperoleh kepuasan seksual dan perilaku tersebut dapat 

dilakukan dengan lawan jenis ataupun sesama jenis. Dalam pendidikan seksual 

yang harus mendapat perhatian lebih adalah saat masa remaja, karena remaja 

memiliki keinginan yang cukup besar untuk mencoba hal-hal baru di 

lingkungannya termasuk juga mencoba perilaku yang ditunjukkan oleh orang 

dewasa seperti perilaku seksual 

 Perilaku seksual pada siswi SMK dapat diukur menggunakan skala 

perilaku seksual yang disusun berdasarkan pada bentuk-bentuk perilaku seksual 

yaitu kissing, necking, pettting, dan intercourse. Berdasarkan skala perilaku 

seksual yang diukur maka akan diperoleh skor, semakin tinggi skor yang didapat 

berarti semakin tinggi pula siswi SMK melakukan perilaku seksual dan 

sebaliknya, semakin rendah skor yang didapat maka perilaku seksual pada siswi 

SMK juga rendah. 

b. Konformitas teman sebaya 

Konformitas teman sebaya yaitu perilaku yang dimunculkan akibat 

mengadopsi sikap ataupun perilaku orang lain karena adanya dorongan atau 

desakan dari orang lain tersebut atau teman sebaya yang cenderung sangat 

kuat. Konformitas teman sebaya diungkapkan dalam skala konformitas 

berdasarkan aspek-aspek dari konformitas yang meliputi pengaruh sosial 

normatif, pengaruh sosial informasional, membenarkan konformitas. Dari skala 

konformitas yang diukur maka akan diperoleh skor. Semakin tinggi skor yang 
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didapat, maka semakin tinggi pula konformitas pada remaja dan sebaliknya, 

semakin rendah skor yang didapat berarti konformitas pada remaja juga rendah.  

 

3.3.     Populasi dan Sampling 

3.3.1.     Karakteristik populasi 

 Salah satu langkah awal yang harus ditentukan dalam penelitian adalah 

populasi. Menurut Nazir (dikutip Siswanto & Suyanto, 2018) populasi adalah 

suatu kumpulan individu yang memiliki kualitas serta ciri-ciri yang sudah 

ditetapkan sebelumnya. Kualitas dan ciri tersebut ditentukan oleh variabelnya. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswi SMK Negeri 1 

Pringapus Semarang, kelas XI jurusan tata busana. Penelitian ini menggunakan 

studi populasi. 

 

3.4.     Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang dipakai sebagai 

pengumpul data, sedangkan instrument pengumpulan data berkaitan pada alat 

yang dipakai dalam mengumpulkan data (Siswanto & Suyanto, 2018). Alat ukur 

yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah skala. 

Menurut Suharsaputra (2014) skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

nilai atau keyakinan, sikap dan hal-hal yang berhubungan dengan personological 

variable, instrumen skala disusun sesuai dengan permasalahan penelitian. Skala 

yang digunakan dalam penelitian ini bersifat langsung dan tertutup yaitu skala 

yang langsung diberikan kepada subjek penelitian kemudian subjek diharuskan 

untuk memilih jawaban yang sudah disediakan dalam skala sehingga subjek 

tidak dapat memberikan jawaban seluas-luasnya. 
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 Skala yang disajikan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok 

item, yaitu item favourable dan unfavourable. Menurut Siregar (2017) item 

favourable adalah item yang bermakna positif atau dapat diartikan sebagai item 

yang isinya mendukung serta menunjukkan adanya atribut yang diukur, 

sedangkan item unfavourable adalah item yang bermakna negatif atau dapat 

diartikan sebagai item yang isinya tidak menggabarkan ciri yang diukur. Dalam 

penelitian ini menggunakan dua buah skala yaitu skala perilaku seksual remaja 

dan skala konformitas teman sebaya. 

 Dalam prosedur pelaksanaannya, penilaian skala yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pada skala perilaku seksual, subjek diminta untuk memilih 

jawaban yang sudah disediakan meliputi empat kategori respon yaitu sangat 

sering (SS), sering (S), jarang (J) dan tidak pernah (TP), sedangan dalam skala 

konformitas teman sebaya juga menggunakan empat kategori respon yaitu 

sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS) dan sangat tidak sesuai (STS). 

Proses skoring dalam skala perilaku seksual dengan pernyataan 

favourable yaitu (SS) diberi skor empat, (S) diberi skor tiga, (J) diberi skor dua 

dan (TP) diberi skor satu. Skoring dalam skala konformitas teman sebaya 

dengan pernyataan favourable yaitu (SS) diberi skor empat, (S) diberi skor tiga, 

(TS) diberi skor dua dan (STS) diberi skor satu. Pernyataan unfavourable akan 

mendapatkan skor yaitu (SS) diberi skor satu, (S) diberi skor dua, (TS) diberi skor 

tiga dan (STS) diberi skor empat. 

 Skala perilaku seksual disusun berdasarkan bentuk-bentuk perilaku 

seksual yaitu kissing, necking, pettting, dan intercourse. Rancangan jumlah item 

untuk skala perilaku seksual remaja dapat dilihat pada Tabel 3.1. di bawah ini. 
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Tabel 3.1. Rancangan jumlah item skala perilaku seksual  

        Bentuk-bentuk                                  Favourable                                   Total 
        perilaku seksual 
        remaja 

Kissing                                                              6                                               6 

Necking                                                             6                                               6 

Petting                                                               6                                               6 

Intercourse                                                        6                                               6 

Total                                                                   24                                             24 

 

 Skala konformitas teman sebaya disusun berdasarkan aspek-aspek dari 

konformitas yaitu pengaruh sosial normatif, pengaruh sosial informasional dan 

membenarkan konformitas. Rancangan jumlah item untuk konformitas teman 

sebaya dapat dilihat pada Tabel 3.2. di bawah ini. 

 

Tabel 3.2. Rancangan jumlah item skala konformitas teman sebaya 

        Aspek-aspek                    Favourable                    Unfavourable                     Total 
        konformitas 
        teman sebaya 

Pengaruh sosial normatif                  4                                     4                                  8 

Pengaruh sosial informasional         4                                     4                                  8 

Membenarkan konformitas               4                                     4                                  8 

Total                                                 12                                   12                                24 

 

3.5.     Validitas Item dan Reliabilitas Alat Ukur 

  Menurut Sarwono (2013) validitas yaitu kekuatan kesimpulan dari hasil 

penelitian yang sudah dijalankan dan menyatakan kebenaran. Skala pengukuran 

disebut valid jika skala tersebut dipakai untuk mengukur suatu hal yang memang 

seharusnya diukur serta hasilnya mendekati kebenaran. 
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Validitas perilaku seksual pada sisiwi SMK dengan konformitas teman 

sebaya akan didapat dengan memakai pengujian validitas pada setiap item skala 

tersebut. Pengujian tersebut menggunakan korelasi skor skala yang didapat dari 

masing-masing item pernyataan dengan skor totalnya, dimana pengujian 

tersebut menggunakan teknik korelasi product moment. Dari teknik korelasi 

tersebut akan didapat angka korelasi, angka tersebut harus dikoreksi kembali 

untuk memastikan bahwa angka yang diperoleh terhindar dari over estimate atau 

kelebihan bobot yang terjadi akibat skor item yang dikorelasikan dengan skor 

total yang ikut menjadi komponen dari skor total tersebut. Agar terhindar dari 

over estimate maka perlu melakukan koreksi lagi dengan menggunakan korelasi 

part whole.   

Reliabilitas digunakan untuk mengetahui seberapa konsisten hasil 

pengukuran dan stabilitas nilai hasil pengukuran pada setiap pengukuran yang 

dilakukan dengan gejala yang sama, maka dari itu reliabilitas hanya berfokus 

pada permasalahan akurasi pengukuran serta hasil (Sarwono, 2013). Pada 

penelitian ini untuk mengetahui reliabilitas pada skala perilaku seksual dengan 

konformitas teman sebaya, maka peneliti melakukan pengujian menggunakan 

metode Alpha Cronbach. Alpha Cronbach dipakai untuk menghitung reliabilitas 

dari suatu tes mengenai sikap dan perilaku (Sarwono). 

 

3.6.     Metode Analisis Data 

 Menurut Siregar (2017) kegiatan dalam analisis data meliputi pengolahan 

data serta penyajian data, membuat perhitungan agar dapat menggambarkan 

data serta melakukan uji hipotesis dengan uji statistik. Pada tahap inilah 

dilakukan pengolahan data sehingga dapat membuat kesimpulan kebenaran 
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yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Analisis data yang 

digunakan untuk mengetahui hubungan antara konformitas teman sebaya 

dengan perilaku seksual pada siswi SMK, menggunakan analisis korelasi product 

moment dari Karl Pearson. Korelasi product moment yaitu mencari arah serta 

power dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas dengan 

bentuk data interval dan rasio. 

  


