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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Desain penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasional, yaitu penelitian untuk 

mengkaji hubungan antar variabel yang memiliki tujuan untuk mengungkapkan 

hubungan korelatif antar variabel (Nursalam, 2008). Di dalam penelitian ini 

menghubungkan antara religiusitas dengan kecenderungan seks pranikah pada 

remaja yang bersekolah di boarding school berbasis agama, yaitu Pesantren Islam, 

Seminari Katolik, dan Asrama Kristen. 

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

 Variabel adalah segala sesuatu yang menjadi tempat penelitian, dimulai dari 

suatu yang menjelaskan berbagai variasi, salah satunya bisa berupa jenis sampai 

tingkatannya (Hadi dalam Masyithoh, 2008). 

 

3.2.1 Variabel Bebas (Independen Variabel) 

 Independen Variabel (IV) dalam penelitian ini adalah religiusitas. 

Religiusitas adalah seberapa paham tingkat seseorang terhadap ajaran agama yang 

diterimanya dalam perilaku kehidupannya. Religiusitas dapat diukur melalui 5 

Dimensi, yaitu : 
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1. Religious Belief adalah kepercayaan seseorang terhadap agama yang 

dianutnya. Kepercayaan tersebut seperti kepercayaan pada Tuhan, malaikat, surga, 

dan neraka.  

2. Religious Practice adalah dimensi dimana seseorang dalam hal menlakukan 

kewajiban agama seperti shalat, puasa, ibadah gereja, pengakuan dosa dan perintah 

lainnya. Dimensi ini dapat digunakan untuk mengetahui komitmen seseorang 

terhadap agamanya. 

3. Religious Feeling adalah dimensi dimana melibatkan perasaan seseorang 

dalam melakukan nilai atau perintah agamanya. Perasaan tersebut dimaksudkan 

seperti kedekat dengan Tuhan, ketakutan untuk berbuat perilaku yang dilarang oleh 

agamanya, dan merasakan pertolongan dari Tuhan. 

4. Religious Knowledge adalah dimensi dimana pengetahuan seseorang 

tentang agamanya. Sikap menerima dan mengamalkan ajaran dalam kitab suci dan 

buku tentang ajaran agama. 

5. Religious Effect adalah penjelasan tentang pengaruh ajaran agama terhadap 

perilaku seseorang dalam menjalankan kesehariannya, seperti berperilaku sesuai 

dengan ajaran agamanya atau tidak melanggar larangan agama. Dimensi ini adalah 

efek dari berhasilnya seseorang dalam pengamalan ajaran agama, seseorang yang 

memiliki tingkat religiusitas yang baik makan akan berperilaku sesuai dengan 

norma agama dan sebaliknya. 

 Tingkat religiusitas seseorang dapat diketahui dari skor akhir yang diperoleh 

dari skala yang dipakai. Jika skor yang diperoleh tinggi maka tingkat religiusitas 

orang tersebut juga tinggi dan sebaliknya. 
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3.2.2 Variabel Terikat (Dependen Variabel) 

 Dependen Variabel (DV) dalam penelitian ini adalah kecenderungan seks 

pranikah. Kecenderungan atau intensi menurut Ajzen & Fishbein (1975) adalah 

komponen dalam diri individu yang mengacu pada keinginan untuk melakukan 

tingkah laku tertentu. Sedangkan seks pranikah adalah tingkah laku yang didorong 

oleh hasrat seksual baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis tanpa adanya 

ikatan pernikahan yang sah (Sarwono, 2011). Jadi kecenderungan seks pranikah 

adalah keinginan untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis maupun 

sesama jenis tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan empat elemen dari prinsip kesesuaian, yaitu : 

 Target adalah perilaku yang nantinya akan diwujudkan oleh individu. Tetapi 

target bukanlah perilaku, melainkan masih berada dalam tahap kognitif untuk 

melakukan perilaku target. Aksi adalah perilaku dari individu yang menagarah 

kepada target perilaku individu yang dimaksud. Bisa dikatakan action adalah 

perilaku awal yang akan terus mengarah kepada target yang diinginkan. Konteks 

adalah lokasi, suasana lokasi, atau keadaan yang memungkinkan individu untuk 

melakukan perilaku yang menjadi target dari individau itu sendiri. Waktu adalah 

menyangkut kapan atau saat perilaku akan dilakukan, juga termasuk intensitas dari 

perilaku yang dilakukan. 

 Semakin tinggi skor total skala kecenderungan seks pranikah, maka 

semakin tinggi seseorang melakukan kecenderungan tersebut dan sebaliknya. 
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3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

survei, yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan angket atau skala 

(Martono, 2011). Survei dalam penelitian ini menggunakan 2 skala, yaitu skala 

religiusitas, dan skala kecenderungan seks pranikah. 

 

3.3.1.1 Skala Religiusitas 

 Kuesioner religiusitas merupakan alat ukur yang digunakan untuk 

mengetahui religiusitas pada responden penelitian ini. Kuesioner ini diadopsi dari 

penelitian Margatot (2017) berdasarkan teori yang bersumber dari Ancok dan 

Suroso (2008). Keusioner diukur menggunakan skala likert dengan pilihan jawaban 

sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju dengan skor jawaban 

untuk pertanyaan favorable sangat setuju bernilai 4, setuju bernilai 3, tidak setuju 

bernilai 2, dan sangat tidak setuju bernilai 1. Sedangkan skor jawaban untuk 

pertanyaan unfavorable sangat setuju bernilai 1, setuju bernilai 2, tidak setuju 

bernilai 3, dan sangat tidak setuju bernilai 4.  

 Pada penelitian sebelumnya, didapatkan validitas senilai 0,561 dengan 

signifikansi 0,01 dan reliabilitas senilai 0,756. Dengan hasil tersebut, pada 

penelitian yang dilakukan oleh Margatot (2017) dapat dikatakan bahwa skala 

religiusitas ini valid dan reliabel. 

 Berdasarkan teori Arikunto (2013) yang menjelaskan tentang persepsi 

menyatakan bahwa hasil kuesioner diinterpretasikan memiliki persepsi yang baik 
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jika skor kuesioner 76-100%, cukup jika skor kuesioner 56-75%, dan kurang jika 

skor kuesioner <56%. Berikut ini kisi-kisi kuesioner religiusitas : 

 

Tabel 3.1  

Blue Print Skala Religiusitas 

No. Indikator Favorable Unfavorable Jumlah 

     

1 Religious belief 1, 2, 3, 5, 8 4, 12 7 

2 Religious practice 7, 9, 10, 11 6 5 

3 Religious feeling 13, 15 - 2 

4 Religious 14, 18, 19 16, 17 5 

 Knowledge    

5 Religious effect 21, 22 20 3 

     

 Total 16 6 22 

 

3.3.1.2 Skala Kecenderungan Seks Pranikah 

 Kuesioner kecenderungan seks pranikah merupakan alat ukur yang 

digunakan untuk mengetahui kecenderungan responden untuk melakukan perilaku 

seks pranikah. Kuesioner diadopsi dari penelitian Sanjaya (2017) berdasarkan teori 

yang bersumber dari Fishbein & Ajzen (2006). Kuesioner ini berjumlah 20 

pertanyaan, semua item merupakan pernyataan favorable dan unfavorable. 

 Keusioner diukur menggunakan skala likert dengan pilihan jawaban sangat 

tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju dengan skor jawaban untuk 
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pertanyaan favorable sangat setuju bernilai 4, setuju bernilai 3, tidak setuju bernilai 

2, dan sangat tidak setuju bernilai 1. Sedangkan skor jawaban untuk pertanyaan 

unfavorable sangat setuju bernilai 1, setuju bernilai 2, tidak setuju bernilai 3, dan 

sangat tidak setuju bernilai 4. 

 Pada penlitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sanjaya (2017), untuk skala 

kecenderungan seks pranikah ini menghasilkan reliabilitas senilai 0,873 dengan 

menggunakan penghitungan Cronbach’s Alpha.  

 Hasil kuesioner diinterpretasikan dengan perilaku seksual tinggi jika skor 

76-100%, perilaku seksual sedang jika skor 56-75%, dan perilaku seksual rendah 

<56% (Nursalam, 2013). Berikut ini kisi-kisi kuesioner perilaku seksual : 

 

Tabel 3.2 

Blue Print Skala Kcenderungan Seks Pranikah 

Indikator Favorable Unfavorable Jumlah 

Target 5, 20 6, 9, 13 5 

Aksi 4, 14 8, 11, 16 5 

Konteks 2, 3, 7, 15 17, 18 6 

Waktu 1, 12 10, 19 4 

Total 10 10 20 

 

3.4 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpulan Data 

3.4.1 Uji validitas 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bantuan SPSS 16.0 untuk 

menguji validitas pada skala kuesioner religiusitas dan kecenderungan seks 
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pranikah. Sebuah aitem pada skala dapat dikatakan valid jika nilai corrected item 

total correlation (CITC) > 0,3. 

3.4.1.1 Skala Religiusitas 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas Skala Religiusitas 

Skala Variabel CITC Keterangan 

Religiusitas 0,333 – 0,700 Valid 

 

 Berdasarkan hasil uji validitas untuk skala religiusitas pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa seluruh aitem pada skala religiusitas yang berjumlah 22 

dinyatakan valid. Hal tersebut dikarenakan nilai CITC pada seluruh aitem 

memenuhi kriteria validitas, yaitu > 0,3. Untuk skala religiusitas menghasilkan nilai 

CITC diantara 0,333 – 0,700. 

 

3.4.1.2 Skala Kecenderungan Seks Pranikah 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Validitas Keempat Skala Kecenderungan Seks Pranikah 

Skala Variabel CITC Keterangan 

Kecenderungan Seks Pranikah 0,301 – 0,572 Valid 

 

 Berdasarkan hasil uji validitas untuk skala kecenderungan seks pranikah 

pada penelitian ini menunjukkan bahwa dari kesuluruhan aitem skala 

kecenderungan seks pranikah yang berjumlah 22, 17 aitem dinyatakan valid. Hal 

tersebut dikarenakan nilai CITC pada 17 aitem tersebutmemenuhi kriteria validitas, 
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yaitu > 0,3. Sedangkan, 3 aitem lainnya dinyatakan gugur atau tidak valid. Untuk 

skala religiusitas menghasilkan nilai CITC diantara 0,301 – 0,572. 

 

3.4.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas penelitian menggunakan uji Cronbach’s Alpha yang 

digunakan apabila kuesioner menggunakan skala likert. Jika nilai hasil uji 

cronbach’s alpha ≥ konstanta yaitu 0,6, maka kuesioner dikatakan reliabel. 

 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Reliabilitas Skala Religiusitas dan Kecenderungan Seks Pranikah 

Skala Variabel Croncbach’s Alpha Keterangan 

Religiusitas 0,913 Reliabel 

Kecenderungan Seks 
Pranikah 0,839 Reliabel 

 

 Berdasarkan Tabel 3.5, Skala kedua Variabel dapat dinyatakan reliabel, 

karena hasil cronbach’s alpha > 0,6, yaitu 0,913 untuk skala Religiusitas dan 0,839 

untuk skala Kecenderungan Seks Pranikah. 
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Tabel 3.6 

Hasil Uji Reliabilitas Dimensi Religiusitas 

Variabel Dimensi Croncbach’s Alpha Keterangan 

Religiusitas Religious Belief 0,795 Reliabel 

 Religious Practice 0,741 Reliabel 

 Religious Feeling 0,636 Reliabel 

 Religious Knowledge 0,734 Reliabel 

 Religious Effect 0,666 Reliabel 

 

 Berdasarkan Tabel 3.6, seluruh dimensi pada Skala Religiusitas dapat 

dikatakan reliabel karena hasil cronbach’s alpha > 0,6, yaitu 0,795 untuk dimensi 

Religious Belief yang merupakan hasil tertinggi dan 0,636 untuk dimensi Religious 

Feeling yang merupakan hasil terendah. 

 

3.5 Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi 

 Populasi adalah seluruh anggota dari kelompok objek yang akan diteliti 

(Eriyanto, 2007). Populasi dalam penelitian ini tidak diketahui, karena institusi 

terkait tidak dapat memberikan jumlah data pasti yang sesuai dengan karakteristik 

berikut: 

a. Remaja berusia 13 – 20 tahun 

b. Sedang bersekolah di boarding school berbasis agama 

c. Laki-laki dan perempuan 

d. Belum menikah 
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3.5.2 Sampel 

 Pada penelitian ini, menggunakan sampel sebanyak 152. Jumlah sampel 

tersebut ditinjau dari pernyataan Roscoe (1975) yang mengatakan bahwa jumlah 

sampel yang paling baik untuk kebanyakan penelitian adalah sebesar lebih dari 30 

dan kurang dari 500 sampel. Dengan begitu, peneliti mengambil sampel sebanyak 

152 sampel. 

 

3.5.3 Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan non-

probability sampling dengan teknik accidental sampling, yaitu teknik penentuan 

sampel berdasarkan kebetulan atau secara kebetulan/insidental bertemu dengan 

peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Skala pada penelitian ini dibagikan 

kepada 152 remaja yang sedang bersekolah di boarding school berbasis agama. 

 

3.6 Analisis Data 

3.6.1 Uji Normalitas 

 Untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi data dalam suatu 

penelitian perlu dilakukan Uji normalitas yang dalam penelitian ini menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan program SPSS (Riduwan, 2012). Suatu data 

dapat dikatan terdistribusi dengan normal apabila nilai signifikansi sebesar 5% 

(0,05).  
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3.6.2 Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan teknik Pearson Product 

Moment yang merupakan uji korelasi yang digunakan untuk dua variabel secara 

bersama-sama (Riduwan, 2012). Uji Pearson Product Moment dilakukan karena 

hasil uji normalitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa data terdistribusi 

dengan normal. Uji korelasi ini bertujuan untuk melihat hubungan antara 

religiusitas dengan kecenderungan seks pranikah.  


