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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

     Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain korelasional. 

Metode penelitian kuantitatif adalah metode yang menekankan pada objektivitas 

peneliti, dengan dimaksimalkan menggunakan angka - angka yang di oleh secara 

statistik. (Hamdi & Bahruddin, 2015). Desain penelitian korelasional digunakan 

untuk mengetahui adanya hubungan antara dua variabel atau lebih (Dariyo, 2004). 

Sebagaimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antar 

variabel religious commitment dan variabel premarital sexuality permissiveness  

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Bebas  

Variabel bebas : Religious Commitment 

     Didefinisikan sebagai tingkat seseorang menganut nilai – nilai agama, 

keyakinan, dan praktik dalam kehidupan sehari – hari. Orang yang memiliki tingkat 

religious commitment tinggi akan selalu menyadingkan urusan dunia dengan agama 

(Worthington, 1988). Semakin tinggi tingkat religious commitment seseorang maka 

orang tersebut akan memiliki kecenderungan yang rendah untuk melakukan hal di 

luar norma agama.   

Dalam religious commitment terdapat dua aspek yaitu aspek interpersonal 

dan aspek intrapersonal. Untuk penghitungan hasil kedua aspek dijumlahkan  
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3.2.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat : Premarital Sexual Permissiveness 

Reiss (1964) mendefinisikan premarital sexuality permissiveness sebagai 

seberapa jauh seseorang memperbolehkan perilaku seksual dalam berhubungan 

dengan lawan jenis, serta mengidentifikasi faktor apa yang mempengaruhi 

seseorang memperbolehkan dirinya melakukan hubungan seksual sebelum 

menikah. Seperti adanya hubungan pertunangan, perasaan cinta, adanya afeksi, 

serta tidak adanya afeksi. 

 Aspek perilaku seksual yang di ukur dalam variabel ini adalah kissing, 

coitus, dan petting. Ketiga aspek tersebut dijumlahkan total skornya kemudian dari 

hasil tersebut dapat dilihat seberapa tinggi tingkat penerimaan seseorang terhadap 

perilaku seksual diluar nikah. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin 

tinggi tingkat penerimaan individu tersebut terhadap perilaku seksual sebelum 

menikah.  

3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpulan Data 

 Penelitian ini diawali dengan proses adaptasi skala premarital sexuality 

permissiveness dan skala religious commitmen. Selama proses adaptasi tersebut, 

skala mengalami perubahan bahasa, karena pada skala aslinya masih menggunakan 

bahasa inggris. Proses yang dilakukan adalah merubah bahasa inggris menjadi 

bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian peneliti meminta saran dari dosen 

pembimbing untuk memperbaiki skala yang sudah di buat. Setelah melalui 
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beberapa kali revisi akhirnya peneliti melakukan uji bahasa kepada 10 mahasiswa 

di universitas X. Uji bahasa dilakukan untuk memastikan bahwa calon responden 

yang akan mengisi kuisioner dapat memahami setiap pernyataan yang diberikan. 

Pada awalnya peneliti akan melakukan penelitian dengan cara offline, 

namun setelah dipertimbangkan dan dengan persetujuan dosen pembimbing, 

peneliti memilih untuk menggunakan survey online dengan menggunakan media 

google form.  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan survei online dengan menggunakan dua skala yang masing - 

masing mengukur satu variabel. Kedua skala terdiri dari skala religious commitment 

yang dikembangkan oleh McCullough & Worthington (1988). Kemudian skala 

yang kedua menggunakan skala premarital sexuality permissiveness yang 

dikembangkan oleh Reiss (1964).  

Dalam setiap skala responden diberikan angka skala 1 - 5. 1 untuk pilihan 

jawaban sangat tidak setuju dan 5 untuk pilihan jawaban sangat setuju. Semakin 

besar angka yang dipilih responden maka semakin besar tingkat persetujuan 

responden terhadap pernyataan tersebut.  

3.3.1.1 Religious Commitment 

     Skala ini memiliki 10 aitem pernyataan, dibagi menjadi 2 bagian. Bagian 

pertama adalah mengukur hubungan seseorang dengan Tuhan. Bagian kedua 

mengukur hubungan seseorang dengan sesama. Kedua bagian ini termasuk dalam 

dimensi Interpersonal dan Intrapersonal. Setiap aitem diberi nilai 1 – 5, responden 
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diminta untuk memilih 1 angka sesuai dengan keadaan individu tersebut. Semakin 

tinggi nilai yang diberikan maka semakin besar tingat penerimaan individu tersebut 

terhadap pernyataan yang ada.  

Tabel 3.1 Berikut adalah tabel blue print alat ukur religious commitment 

Skala Aitem Total 

Intrepersonal 

  

Intrapersonal 

TOTAL 

Favorable 1,2,3,4,5,6 6 

Favorable 7,8,9,10 4 

  10 

  

3.3.1.2 Skala Premarital sexuality permissiveness 

      Pada penelitian ini, peneliti menggunakan skala premarital sexuality 

permissiveness menggunakan skala yang dikembangkan oleh Reiss (2016). Dalam 

alat ukut ini memiliki 12 variabel yang mengukur sejauh mana seseorang 

memperbolehkan dirinya melakukan hubungan sexual dengan pasangan. Hubungan 

sexual yang terdapat dalam alat ukur ini antara lain adalah berciuman, bercumbu, 

dan terakhir adalah berhubungan badan.  Jenis skala ini menggunakan skala likert, 

dimana responden akan memilih angka 1 - 5. Satu untuk jawaban sangat tidak setuju 

dan lima untuk jawaban sangat setuju.  
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Tabel 3.2 Berikut adalah tabel blue print alat ukur premarital sexuality 

permissiveness 

Skala Aitem Jumlah  

Kissing  Favorabel  

1,2,3,4  

4 

Petting  Favorabel  

5,6,7,8 

4 

Coitus  Favorabel  

9,10,11,12 

4 

TOTAL   12 

3.4 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpulan Data 

     Validitas adalah ketepatan maupun kecermatan suatu alat ukur dalam 

menjalankan fungsinya sebagai alat ukur (Azwar, 2006). Suatu alat ukur dapat 

dintatakan valid jika suatu alat ukur tersebur dapat memberikan hasil yang sesuai 

dengan tujuan pengukuran tersebut. Uji Validitas dilakukan dengan cara 

Mengkorelasikan skor aitem dan skor total aitem masing – masing skala religious 

commitment dan premarital sexuality permissiveness. Proses uji validitas penting 

untuk dilakukan berkaitan dengan ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur 

masing - masing variabel. 

Reabilitas merupakan sejauh mana hasil dari suatu pengukuran dapat 

dipercaya (Azwar, 2006). Suatu skala dikataan reliabel apabila subyek melakukan 

beberapa kali pengukuran, hasil pengukuran yang diperoleh akan sama konsisten. 

Uji reabilitas dilakukan dengan menggunakan reability analysis pada perangkat 

lunak SPSS 25. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat diketahui nilai  
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croanbach’s alpha minimal yaitu 0,7. Azwar menyatakan bahwa skala dinyatakan 

reliabel jika memiliki nilai cronbach’s alpha berada diatas 0.7. Nilai  croanbach’s 

alpha untuk skala religious commitment adalah 0.892, Sedangkan untuk skala 

premarital sexuality permissiveness adalah 0.890. Dengan begitu dapat 

disimpulkan bahwa kedua skala yang digunakan reliabel.  

Menurut Azwar (2001), aitem dapat dikatakan valid jika memiliki CITC 

lebih besar dari pada 0.30. Dalam penelitian ini semua aitem memilki nilai CITC 

lebih dari 0.30. Sedangkan untuk variabel premarital sexuality permissiveness juga 

memiliki nilai CITC diatas 0.30. Dengan demikian semua aitem valid dan tidak ada 

yang gugur.  

3.5 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.5.1 Populasi  

Populasi merupakan keseluruan gejala ataupun satuan yang hendak diteliti 

(Prasetyo & Jannah, 2011). Pada penelitian ini populasi dari penelitian ini adalah 

mahasiswa di universitas X. Peneliti memilih Universitas X karena peneliti melihat 

bahwa banyak mahasiswa yang bermesraan dilingkungan kampus bersama 

pasangannya, tidak hanya itu peneliti juga sering mendengar cerita tentang perilaku 

seksual mahasiswa diluar batas norma.  

Oleh karena itu peneliti menetetapkan kriteria sampel dalam penelitian ini 

yaitu mahasiswa yang sedang berpacaran atau pernah berpacaran, karena menurut 

peneitian yang dilakukan oleh Nuandri & Widayat (2014) seorang individu yang 
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berpacaran atau pernah berpacaran memiliki kecenderungan untuk bersikap lebih 

terbuka terhadap perilaku seksual sebelum menikah.  

3.4.2    Teknik Pengambilan Sample  

Sample merupakan bagian dari populasi, yang dirasa representatif atau 

dapat mewakili populasi dalam proses penelitian (Prasetyo & Jannah, 2011). Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan metode sampling non-probability. semua 

populasi untuk mengisi kuisioner (Etikan, Musa & Sunu, 2016). Dalam hal ini non-

probability sampling dipilih karena kerbatasan kemampuan peneliti dalam 

menyebarkan kuisioner kepada semua populasi.  

Berdasarkan metode non-probability, peneliti memutuskan untuk 

menggunakan teknik snowball sampling. Dengan cara menyebarkan link kuisioner 

kepada beberapa mahasiswa dan meminta bantuan mahasiswa tersebut untuk 

meneruskan kepada mahasiswa lainnya.  

Hal ini dilakukan karena peneliti tidak dapat mengindetifikasi secara satu 

persatu mana mahasiswa yang sedang atau pernah berpacaran dan mana mahasiswa 

yang belum pernah berpacaran.  Snowball sampling adalah jenis non-probability 

sampling dimana jumlah responden bertambah dengan bantuan responden yang 

sudah mengisi kuisioner sebelumnya. Sehingga jumlah responden yang ada bisa 

semakin bertambah (Sugiyono, 2012).  

Berdasarkan teori Roscoe (1975 dalam Uma, 2006) minimal jumlah sample 

dalam suatu penelitian adalah lebih dari 30 dan kurang dari 500. Oleh karena itu 

peneliti penetapkan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah minimal 100 orang.  



31 
  
   
 

 

3.6 Analisis Data  

3.5.1. Uji Normalitas  

 Uji normalitas pada data akan dilakukan dengan menggunakan metode 

Kolmogorov Smirnov. Program yang digunakan dalam analisis data adalah 

perangkat lunak SPSS 25. Hasil dari uji normalitas akan menunjukan apakah hasil 

dapat yang diperoleh memiliki nilai normal atau tidak.  

3.5.2 Uji Hipotesis  

 Uji hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan korelasi pearson product 

moment dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 25. Dengan begitu makan 

akan diketahui apakah ada hubunga antara variabel religious commitmen dengan 

variabel premarital sexuality permissiveness. Apabila data tidak normal maka akan 

dilakukan analisis dengan menggunakan spearman dengan metode non-parametrik.


