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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian yang Digunakan 

 Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang 

dimana analisanya menekankan pada data-data numerical atau angka untuk 

kemudian akan diolah dengan menggunakan data statistika. Data yang diperoleh 

nantinya akan diproses dan dimanipulasi menjadii informasi yang penting untuk 

pengambilan keputusan (Kuncoro, 2001).  

3.2. Identifikasi Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Penelitian 

3.2.1. Identifikasi Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan digunakan yaitu 

variabel tergantung dan variabel bebas. Identifikasi variabel-variabel dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Variabel tergantung 

Variabel tergantung adalah kondisi atau karakteristik yang berubah atau 

muncul saat penelitian mengintroduksi, mengubah atau mengganti 

variabel bebas (Narbuko & Achmadi, 2007). Variabel tergantung dalam 

penelitian ini adala perilaku seks pranikah. 

2. Variabel bebas 

Variabel bebas adalah kondisi atau karakteristik yang dengan peneliti 

dimanipulasi dalam rangka untuk menjelaskan hubungan-hubungannya 
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dengan fenomena yang akan diobservasi (Narbuko & Achmadi, 2007). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsep diri. 

3.2.2. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 Setelah mengidentifikasi variabel bebas dan variabel tergantung maka 

selanjutnya adalah merumuskan definisi operasional. Adapun definisi 

operasional dalam penelitian-penelitian ini adalah : 

1. Perilaku Seks Pranikah 

  Perilaku seks pranikah adalah segala bentuk perilaku yang 

muncul karena adanya dorongan seksual dan berhubungan dengan 

fungsi reproduksi atau yang merangsang sensasi pada reseptor-reseptor 

yang terletak di sekitar organ-organ reproduksi dan daerah-daerah erogen 

untuk mendapatkan kesenangan seksual yang dilakukan oleh lawan jenis 

atau sesama jenis sebelum adanya ikatan sebagai pasangan suami istri 

secara resmi. Perilaku seks pranikah  diukur dengan menggunakan skala 

bentuk-bentuk perilaku seks pranikah yang meliputi bersentuhan 

(touching), berciuman (kissing), mencium sekitar leher (necking), 

bercumbu (petting), berhubungan intim (intercourse). Tinggi rendahnya 

perilaku seks pranikah diukur dari skor yang diperoleh subjek dalam skala 

tersebut. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi pula 

perilaku seks pranikah. Begitu pula sebaliknya. 

2. Konsep Diri 

  Konsep diri adalah gambaran yang ada pada diri seseorang 

mengenai diri aspek fisiologis maupun psikologis serta di dalamnya juga 

termasuk persepsi individu mengenai interaksi dengan orang lain atau 

lingkungan, sifat dan potensi yang dimiliki. Konsep diri diukur dengan 
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menggunakan skala dimensi-dimensi konsep diri yang meliputi dimensi 

pengetahuan, dimensi harapan, dan dimensi penilaian. Tinggi rendahnya 

konsep diri diukur dari skor yang diperoleh subjek dalam skala tersebut. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi pula konsep diri. 

Begitu pula sebaliknya. 

3.3. Subjek Penelitian 

3.3.1. Populasi 

 Populasi atau universum adalah seluruh penduduk yang dengan maksud 

untuk diselidiki (Hadi, 1977). Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan 

adalah seluruh mahasiswa-mahasiswi fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang. Adapun beberapa kriteria yang digunakan 

dalam pemilihan populasi pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang 

2. Remaja berusia 18-21 tahun 

3. Pernah atau sedang memiliki pacar 

3.3.2. Teknik Pengambilan Sampling 

 Menurut Hadi (1977) sampel adalah sejumlah penduduk yang jumlahnya 

kurang dari jumlah populasi, selain itu sampel harus memiliki satu sifat yang 

sama baik sifat pengkhususan maupun sifat kodrat.  

 Dalam menentukan jenis sampel pada penelitian ini digunakan teknik 

incidental sampling.  

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1. Alat Ukur 
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Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan skala Likert. Prinsip skala Likert yaitu menentukan lokasi 

kedudukan seseorang dalam suatu kontinum sikap terhadap objek sikap, mulai 

dari yang sangat positif sampai dengan sangat negatif. Penentuan lokasi 

tersebut dilakukan dengan mengkuantifikasi respon seseorang terhadap butir 

pertanyaan maupun pernyataan yang telah disediakan, dan jawaban yang 

menggunakan skala Likert akan bermacam-macam dari yang sangat positif 

hingga sangat negatif. 

 Penelitian ini menggunakan dua macam skala yaitu skala yang digunakan 

untuk mengukur perilaku seks pranikah dan skala untuk mengukur konsep diri. 

3.4.2. Blueprint dan Cara Penilaian 

1. Skala Perilaku Seks Pranikah 

 Skala ini disusun menurut bentuk-bentuk perilaku seks pranikah, 

yaitu perilaku bersentuhan (touching), berciuman (kissing), mencium di 

daerah sekitar leher (necking), bercumbu (petting), berhubungan intim 

(intercourse). 

 Penilaian skala dibedakan untuk item yang bersifat favourable dan 

unfavourable. Setiap pernyataan disediakan empat alternatif jawaban 

yaitu tidak pernah (TP), kadang-kadang (KK), sering (S), selalu (SL). Skor 

untuk pernyataan favourable, TP = 0, KK = 1, S = 2, dan SL = 3 

sebaliknya skor untuk pernyataan unfavourable, TP = 3, KK = 2, S = 1, 

dan SL = 0. 
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Tabel 3.1. 

Blueprint Skala Perilaku Seks Pranikah 

Bentuk Perilaku Seks 
Pranikah 

Jumlah Item 
 

Favourable    Unfavourable 

TOTAL 

Bersentuhan (touching)          2                       2  4 
Berciuman (kissing)          2                       2  4 
Mencium di sekitar leher 
(necking) 

         2                       2  4 

Bercumbu (petting)          2                       2  4 
Berhubungan intim  
(intercourse) 

         2                       2  4 

TOTAL         10                     10  20 

 

2. Skala Konsep Diri 

 Skala ini disusun menurut dimensi-dimensi konsep diri, yaitu 

dimensi pengetahuan, dimensi harapan, dan dimensi penilaian. 

 Penilaian skala dibedakan untuk item yang bersifat favourable dan 

unfavourable. Setiap pernyataan disediakan empat alternatif jawaban 

yaitu sangat tidak sesuai (STS), tidak sesuai (TS), sesuai (S), sangat 

sesuai (SS). Skor untuk pernyataan favourable, STS = 1, TS = 2, S = 3, 

dan SS = 4 sebaliknya skor untuk pernyataan unfavourable, STS = 4, TS 

= 3, S = 2, dan SS = 1. 

Tabel 3.2.  

Blueprint Skala Konsep Diri 

Dimensi Konsep Diri 
Jumlah Item 

 
Favourable    Unfavourable 

TOTAL 

Dimensi pengetahuan          3                       3         6 
Dimensi harapan          3                       3         6 

Dimensi penilaian          3                       3         6 

TOTAL          9                       9        18 

 

3.4.3. Uji Validitas Alat Ukur 
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 Validitas adalah mengetahui apakah skala psikologi dapat menghasilkan 

data yang akurat dan tepat sesuai dengan tujuan ukurnya sehingga diperlukan 

suatu pengujian validitas (Azwar, 2000). Validitas menurut Nazir (2013) merujuk 

pada sejauh mana alat ukur yang kita pikirkan dengan maksud untuk diukur. 

Validitas digunakan sebagai alat ukur dengan tujuan pengukuran haruslah sesuai 

atau cocok (Narbuko & Achmadi, 2007). 

 Penelitian ini menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Karl 

Person dalam pengukuran validitas. Angka korelasi yang di dapatkan akan 

dikoreksi lagi untuk menghindari terjadinya over estimate atau kelebihan bobot. 

Teknik yang digunakan untuk mengkoreksi adalah teknik korelasi Part Whole. 

3.4.4. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

  Reliabilitas mengacu kepada konsistensi atau kepercayaan dari hasil ukur 

yang mengandung makna kecermatan pengukuran (Azwar, 2000). Reliabilitas 

menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat 

dipercaya. Alat ukur mempunyai reliabilitas tinggi atau dipercaya apabila alat 

ukur tersebut mantap, dengan kata lain bahwa alat ukur tersebut harus stabil, 

dapat diramalkan atau pre-dictibality, dan dapat diandalkan atau dependability 

dikarenakan penggunaan alat ukur tersebut nantinya hingga berkali-kali akan 

tetap memberikan hasil yang serupa (Nazir, 2013). Reliabilitas dalam penelitian 

ini digunakan untuk menguji reliabilitas skala perilaku seksual remaja ditinjau dari 

konsep diri dengan menggunakan teknik koefisien Alpha Cronbach. 

3.5. Metode Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari suatu penelitian tidak dapat digunakan langsung 

tetapi dapat dipahami, jelas dan teliti. Metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode statistik. Metode ini merupakan metode ilmiah 
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yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisa 

data serta bagaimana cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan 

hasil penelitian yang tidak menyeluruh (Supranto, 1983). Metode analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik korelasi product moment. Teknik 

ini digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas 

dan variabel tergantung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


