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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependent: Sikap remaja putri pada perilaku anti seks bebas 

2. Variabel Independent Mayor : Desain kaos bertema anti free sex 

Minor1: Desain kaos konotatif bertema anti free sex 

Minor2: Desain kaos denotatif bertema anti free sex 

3.2 Definisi Operasional 

1. Sikap remaja putri pada perilaku anti seks bebas, adalah sikap remaja yang 

meliputi kognitif, afektif, dan psikomotor yang menentang hubungan seks 

(kelamin) yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan yang dilakukan 

tanpa batasan yang bertentangan dengan nilai agama, sosial dan budaya. 

Skala untuk mengukur sikap remaja berbentuk koesioner. Semakin tinggi 

skor yang diperoleh subyek maka semakin tinggi kecenderungan subyek 

menentang perilaku seks bebas, demikian jika subyek memiliki skor 

rendah maka subyek semakin rendah kecenderungannya untuk menentang 

perilaku seks bebas. 

2. Desain kaos konotatif, adalah desain kaos yang memiliki makna tidak 

langsung, bersifat abstrak (Kusrianto, 2007). Pada desain konotatif 

diberikan unsur warna merah yang mana bertujuan untuk menarik 

perhatian subyek penelitian dan mengandung makna dan penekanan 

tertentu pada kalimat yang diberi warna. Warna merah sendiri 

mengandung makna menantang, berani dan berbahaya yang mendukung 
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inti dari teori desain konotatif itu sendiri. Desain kaos denotatif, adalah 

desain kaos yang memiliki makna langsung, dan tegas (Kusrianto, 2007). 

Semua desain berbentuk visualisasi verbal yaitu berbentuk kata-kata 

dimana menggunakan bahasa Inggris, yang bertujuan untuk menarik 

perhatian subyek penelitian. Bahasa inggris juga merupakan salah satu sisi 

dari budaya western yang saat ini dianggap menjadi bahasa gaul oleh anak 

remaja, dan pemilihan bahasa Inggris pun agar untuk memadatkan tulisan 

dimana tulisan menggunakan bahasa Inggris lebih singkat daripada 

menggunakan bahasa Indonesia. 

 

3.3 Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian eksperimen. Dimana 

penelitian ini akan menggunakan treatment test yang berupa tampilan beberapa 

macam desain kaos distro yang bertemakan anti free sex. Eksperimen ini 

menggunakan desain Pretest-Posttest Design (Trochim, 2006). 

Terdapat beberapa empat gambaran rancangan penelitian, dimana terdapat 

empat kelompok eksperimen. Penjelasannya alur dan kelompok dalam penelitian 

eksperimen ini sebagai berikut: 

         O1b      X1            O2b  

(Pretest Sikap thd Free Seks) (Desain Konotatif) (Posttest Sikap thd Free Seks) 
Gambar 3.1 

Kelompok Eksperimen Konotatif 

 

 

O1c      O2c 

(Pretest Sikap thd Free Seks)    (Posttest Sikap thd Free Seks) 
Gambar 3.2 

Kelompok Kontrol 
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         O1a      X2            O2a 

(Pretest Sikap thd Free Seks)  (Desain Denotatif)    (Posttest Sikap thd Free Seks) 
Gambar 3.3 

Kelompok Eksperimen Denotatif 

Sehingga gambaran keseluruhan desain eksperimen adalah sebagai berikut: 

Pretest Treatment Posttest  Different 

Kelompok Eksperimen Denotatif O1a X1 O2a O1a–O2a 

Kelompok Eksperimen Konotatif O1b X2 O2b O1b–O2b  Compare 

Kelompok Kontrol O1c O2c O1c–O2c 
Gambar 3.4 

Model Pretest – Posttest Design 

Treatment yang diberikan sama, maka penelitian ini nantinya akan 

membandingkan hasil antara pretest (O1)  yang mengukur sikap remaja putri 

terhadap free sex dan posttest (O2) yang mengukur perubahan sikap remaja putri 

setelah melihat desain kaos tertentu. Maka setelah diketahui nilai keseluruhan dari 

pretest dan posttest, peneliti akan membandingkan hasil selisih dari tiap kelompok 

penelitian untuk menemukan kesimpulan penelitian. 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Identifikasi dan Batasan Populasi 

Dalam penelitian ini, peneliti mencari sample yang mudah ditemui dan 

benar-benar bersedia untuk mengikuti semua treatment dan aturan yang diberikan 

oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Kriteria remaja yang dijadikan 

sample penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Berusia antara 16 - 21 tahun, yang mana merupakan tahap remaja akhir

yang mana merupakan masa mencari identitas diri, masa remaja untuk

mencoba segala hal dan masa perkembangan secara seksual. Maka pada

masa remaja akhir ini, kecenderungan remaja untuk menjalin suatu
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hubungan intimacy ataupun menyukai lawan jenis lebih besar. Pada masa 

inilah remaja memiliki kecenderungan dapat melakukan hubungan seks 

bebas. 

2. Bergender perempuan, dimana banyak kasus dimana kaum perempuan 

yang lebih dirugikan dari dampak negatif perilaku seks bebas. 

3. Karakteristik remaja yang mendukung perilaku ataupun pandangan akan 

seks bebas dilingkungan sekitarnya ataupun terhadap pandangan subyek 

sendiri akan seks bebas. 

Peneliti memilih subyek bergender perempuan adalah karena peneliti ingin 

melihat sikap awal subyek terhadap perilaku seks bebas dikalangan remaja dan 

ingin mengetahui dampak dari pemberian treatment yang berupa desain kaos 

bertema anti free sex apakah dapat mempersuasi sikap para remaja putri. Subyek 

penelitian berjumlah 20 orang pada tiap kelompok eksperimen, sehingga jumlah 

total subyek yang mengikuti penelitian ini sebanyak 60 remaja putri. 

3.4.2 Teknik Pengambilan Populasi dan Besar Sampel 

Peneliti menggunakan teknik pengambilan purposive sampling. Populasi 

dan sample yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kali ini adalah remaja 

putri yang mendukung perilaku seks bebas, dan merupakan remaja dalam tahap 

masa remaja akhir yaitu pada usia 16 – 21 tahun. Jumlah sample yang akan 

berpastisipasi pada penelitian eksperimen ini berjumlah 60 orang.  

 



44 

 

3.5 Instrument Penelitian 

3.5.1 Instrument yang Digunakan untuk Mengukur Variabel yang Diteliti 

Instrumen penelitian terdiri dari beberapa katagori yang tiap katagorinya 

dibedakan urutan tampilan desain yang bertemakan anti free sex. Sebelum 

diberikan treatment desain kaos yang bertemakan anti free sex, remaja putri 

diminta untuk menjawab  pretest  seputar sikap awal mereka terhadap anti free sex 

setelah itu mahasiswi diminta untuk mengikuti treatment yaitu melihat masing-

masing 16 desain kaos tertentu yang bertemakan tentang anti free sex. Setelah 

menerima treatment remaja putri diminta untuk mengisi  posttest  yaitu koesioner 

yang sama untuk mengukur sikap mereka terhadap free sex setelah diberikan 

treatment. 

Desainnya sendiri ada dua bentuk, yaitu desain yang bermakna konotatif 

yaitu desain yang bermakna tidak langsung dan desain denotatif yaitu desain yang 

bermakna langsung. Kelompok kontrol tetap diberi treatment  yaitu dengan 

menampilkan desain kaos polos yang tidak ada desain apapun didalamnya. 

Pengontrolnya adalah desain kaos yang semuanya bertemakan anti free sex yang 

desainnya hanya terdiri dari kata-kata dan subyek yang beragama Islam. Kaos 

denotatif dan konotatif dibuat dengan tema yang sama namun berbeda makna, 

tampilan maupun pengkomunikasiannya. Pengkomunikasian secara langsung dan 

pengkomunikasian secara tidak langsung akan ditampilkan dalam bentuk desain 

baju distro. Untuk desain Denotatif tulisan hanya diberi warna hitam, sedangkan 

untuk desain konotatif yang merupakan makna abstrak peneliti memberi warna 

hitam dan merah dalam desain tulisan pada kaos. 



45 

 

Kelompok eksperimen nantinya akan dibagi menjadi tiga kelompok 

dimana kelompok pertama adalah kelompok yang akan menerima treatment 

dengan diperlihatkan desain kaos bermakna konotatif, kelompok kedua akan 

menerima treatment  dengan diperlihatkan desain kaos bermakna denotatif, 

sedangkan kelompok ketiga merupakan kelompok kontrol yang mana tidak diberi 

treatment kaos berdesain tertentu. Tiap kelompok masing-masing berjumlah 20 

orang, sehingga jumlah responden dalam penelitian ini nantinya berjumlah 60 

orang. 

Sebelumnya peneliti sudah mencoba menguji cobakan kepada 10 subyek 

yang mana hasilnya subyek mengatakan bahwa mereka cukup terpersuasi. Namun 

banyak masukkan akan desain yang diberikan, dari permasalahan warna dan jenis 

font yang dipakai. Maka dari itu peneliti akhirnya memutuskan untuk 

menyeragamkan font tulisan dan juga hanya memakai satu warna font yaitu merah 

untuk desain konotatif. 

Masing-masing desain kaos bermakna konotatif dibuat 16 desain, begitu 

juga dengan desain kaos yang bermakna denotatif dibuat masing-masing 16 

desain kaos. Dimana peneliti membuat 16 desain berbeda untuk masing-masing 

desain konotatif maupun denotatif. Peneliti melakukan eksperimen hanya dengan 

sekali pertemuan saja karena keterbatasan waktu penelitian, maka dari itu peneliti 

membuat banyak variasi desain untuk mempersuasi sikap remaja putri. 

Dikarenakan peneliti mengikuti pendapat dari Alice Williams Taus yang 

mengatakan bahwa pengulangan dalam persuasi itu penting (Blum, 2005). Berikut 

adalah contoh desain kaos yang bertemakan “keperawanan” yang akan 

ditampilkan: 
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1. Desain simbol konotatif. Desain yang memiliki makna tak 

langsung, maya, tersirat dan bersifat abstrak. Desain dibuat tentang 

pentingnya untuk tidak melakukan seks bebas, yang mana ditampilkan 

secara tersembunyi dan tidak langsung. Contohnya sebagai berikut: 

 
Gambar 3.01 

Gambar Konotatif “Free sex?? Why not if i’m ready go to hell?” 

 

 
Gambar 3.02 

Gambar Konotatif “Love is not mean you must doing free sex” 

 

Gambar 3.03 

Gambar Konotatif “Have fun with free sex? But the devil now waiting you!” 
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Gambar 3.04 

Gambar Konotatif “Free sex is heaven. But in the end, you heaven can change to be hell” 

Gambar 3.05 

Gambar Konotatif “Loving someone can you show not only by free sex” 

Gambar 3.06 

Gambar Konotatif “Thinking long way before doing free sex, not only thingking “fun” in 

the present” 
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Gambar 3.07 

Gambar Konotatif “Religion said that you must care about virginity, so i still must doing 

free sex?” 

 
Gambar 3.08 

Gambar Konotatif “Satan said “Free sex is fun so do it!” Angel said”Free sex is fun but 

do it with your couple after married!” 

 
Gambar 3.09 

Gambar Konotatif “Free sex? (Study Extraculer) maybe i want!” 
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Gambar 3.10 

Gambar Konotatif “Free sex maybe be a trend in this moment, but be a damage in the 

future” 

 
Gambar 3.11 

Gambar Konotatif “Thingking clearly when you do free sex, choose what do you prefer 

“Fun” or “health”?” 

 
Gambar 3.12 

Gambar Konotatif “My friend had doing free sex, so i must do it too? Sorry i’m not 

imitator!” 
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Gambar 3.13 

Gambar Konotatif “I’m Anti FOX! (Free For Sex)” 

 
Gambar 3.14 

Gambar Konotatif “Free sex can bring fun, heaven but can bring HIV & Pregnant too. 

Ready now?” 

 
Gambar 3.15 

Gambar Konotatif “You still get to say immoral if you do free sex? You will be kicked 

like ball by civil society!” 
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Gambar 3.16 

Gambar Konotatif “Please remember about negatif effect from doing free sex that can kill 

you! Free Sex Forever!” 

 

2. Desain simbol denotatif. Desain yang memiliki makna langsung, 

blak-blakan. Peneliti membuat desain yang dibuat tentang pentingnya 

tidak melakukan seks bebas, yang mana ditampilkan secara lugas, terang-

terangan dan langsung. Salah satu contohnya adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 3.17 

Gambar Denotatif “Stop Free Sex From Now” 

 
Gambar 3.18 

Gambar Denotatif “Say No For Free Sex” 
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Gambar 3.19 

Gambar Denotatif “No Free Sex” 

 
Gambar 3.20 

Gambar Denotatif “Anti Free Sex” 

 
Gambar 3.21 

Gambar Denotatif “Free Sex is Bad Behavior” 

 

 
Gambar 3.22 

Gambar Denotatif “Say No and Not Doing Free Sex From Now” 
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Gambar 3.23 

Gambar Denotatif “Free Sex=Danger in Future” 

 
Gambar 3.24 

Gambar Denotatif “Don’t Doing Free Sex Before or after You Married” 

 
Gambar 3.25 

Gambar Denotatif “Say Bye To Free Sex” 

 
Gambar 3.26 

Gambar Denotatif “Be healthy with not doing free sex” 
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Gambar 3.27 

Gambar Denotatif “I Promise not doing free sex” 

 

 
Gambar 3.28 

Gambar Denotatif “Stay save virgin until married” 

 
Gambar 3.29 

Gambar Denotatif “ My commitment keep my virgin until married” 

 
Gambar 3.30 

Gambar Denotatif “Free sex is one from the other “BIG” guilt” 
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Gambar 3.31 

Gambar Denotatif “Free sex make someone be a criminal” 

 
Gambar 3.32 

Gambar Denotatif “Not doing free sex is safety” 

 

Setelah remaja putri melihat sekilas yaitu sekitar (+/- selama 20 detik 

untuk setiap desain dam jeda 5 detik untuk ke desain berikutnya) dengan asumsi 

dapat mengetahui apa maksud dari desain yang ditampilkan. Desain ditampilkan 

selama 20 detik karena disesuaikan dengan kecepatan membaca satu kalimat 

dalam desain kaos dan agar subyek tidak bosan terlalu lama menunggu tampilan 

desain selanjutnya. Setiap treatment desain kaos bertemakan anti seks bebas 

seperti yang diatas, remaja putri diminta menjawab pertanyaan mengenai sikap 

mereka terhadap “seks bebas”. Hal tersebut akan berulang dilakukan sampai akhir 

penelitian. 
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3.5.2 Prosedur Pengembangan Instrumen Pengumpul Data 

Prosedur pengembangan instument pengumpulan data pada penelitian ini 

dijabarkan melalui blue print untuk post test dan pre test adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Indikator Blue Print 

No. Aspek Indikator 

1. Spiritual Suatu hal yang melihat kesesuaian perilaku 

tertentu terhadap nilai-nilai yang dianut dan 

dipahami dalam agama tertentu dalam 

lingkungan masyarakat terkait dengan 

perilaku seks bebas. 

2. Sosial-Psikologis Suatu hal yang melihat perilaku dan 

perasaan seseorang sesuai atau tidaknya 

dengan aturan sosial di lingkungan 

masyarakat terkait dengan perilaku seks 

bebas. 

3. Medis Suatu hal terkait dengan resiko dan 

konsekuensi tertentu yang dapat terjadi pada 

diri sendiri maupun orang lain dari perilaku 

seks bebas. 

4. Kognitif Sikap mengetahui perilaku benar atau salah 

dari pengalaman, ketertarikan tentang 

perilaku atau kegiatan tertentu. 

 

 

 

5. Afektif Sikap mengetahui perasaan emosional 

tertentu yang muncul saat membahas 

pengalaman, ketertarikan tentang perilaku 

atau kegiatan tertentu. 

6. Psikomotor Sikap yang menunjukkan tindakan, perilaku, 

atau kecenderungan perilaku tertentu saat 

membahas hal-hal terkait dengan perilaku 

ataupun kegiatan tertentu. 
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Tabel 3.2 

Indikator Koesioner 

No Aspek Indikator 

1. Kognitif – Spiritual Mengetahui hal-hal benar atau salah dari 

kesesuaian perilaku tertentu terhadap nilai-

nilai yang dianut dan dipahami dalam agama 

tertentu dalam lingkungan masyarakat 

terkait dengan perilaku seks bebas. 

2. Kognitif – Sosial-Psikologis Mengetahui perilaku benar atau salah dari 

perilaku dan perasaan seseorang sesuai atau 

tidaknya dengan aturan sosial di lingkungan 

masyarakat terkait dengan perilaku seks 

bebas. 

3. Kognitif  - Medis Mengetahui perilaku benar atau salah dari 

resiko dan konsekuensi tertentu yang dapat 

terjadi pada diri sendiri maupun orang lain 

dari perilaku seks bebas. 

5. Afektif – Spiritual Mampu mengetahui perasaan emosional 

tertentu yang muncul saat berkaitan dengan 

kesesuaian perilaku tertentu terhadap nilai-

nilai yang dianut dan dipahami dalam agama 

tertentu dalam lingkungan masyarakat 

terkait dengan perilaku seks bebas. 

6. Afektif – Sosial-Psikologis Mampu mengetahui perasaan emosional 

tertentu yang muncul saat melihat perilaku 

dan perasaan seseorang sesuai atau tidaknya 

dengan aturan sosial di lingkungan 

masyarakat terkait dengan perilaku seks 

bebas. 

7. Afektif – Medis Mampu mengetahui perasaan emosional 

tertentu akan resiko dan konsekuensi 

tertentu yang dapat terjadi pada diri sendiri 

maupun orang lain dari perilaku seks bebas. 

9. Psikomotor – Spiritual Mampu menunjukkan tindakan, perilaku 

atau kecenderungan perilaku tertentu saat 

dihadapkan pada kesesuaian perilaku 

tertentu terhadap nilai-nilai yang dianut dan 

dipahami dalam agama tertentu dalam 

lingkungan masyarakat terkait dengan 

perilaku seks bebas. 

10. Psikomotor - Sosial-

Psikologis 

Mampu menunjukkan tindakan, perilaku 

atau kecenderungan perilaku tertentu saat 

melihat perilaku dan perasaan seseorang 

sesuai atau tidaknya dengan aturan sosial di 

lingkungan masyarakat terkait dengan 

perilaku seks bebas. 
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No Aspek Indikator 

11. Psikomotor – Medis Mampu menunjukkan tindakan, perilaku 

atau kecenderungan perilaku tertentu akan 

resiko dan konsekuensi tertentu yang dapat 

terjadi pada diri sendiri maupun orang lain 

dari perilaku seks bebas. 
 

Tabel 3.3 

Persebaran Blue Print 

Seks Bebas Spiritual Sosial-Psikologis Medis 

Sikap Fav Unfav Fav Unfav Fav Unfav 

Kognitif 1,19,40,61 10,23,37,58 17,30,44,71 8,35,41,62 3,28,53,66 12,31,45,69 

Afektif 13,32,49,55 6,29,46,67 11,21,38,59 2,27,50,65 15,36,42,57 4,22,39,60 

Psikomotor 5,26,52,64 16,20,43,70 7,24,47,68 14,33,56,72 9,34,51,63 18,25,48,54 

 

 Prosedur yang akan dijalankan oleh peneliti untuk mendapatkan data 

adalah sebagai berikut: 

1. Membuat indikator blue print. 

2. Membuat kuesioner. 

3. Membuat tabel persebaran item kuesioner. 

4. Membagikan kuesioner. 

5. Mengolah data hasil kuesioner. 

3.5.3 Validitas dan Realibilitas Instrument Penelitian yang Dipakai 

 Dikatakan bahwa item pernyataan pada kuesioner reliabel jika Hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran 

terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama 

aspek yang diukur dalam diri subjek belum berubah (Azwar, 2001). Pengujian 

validitas bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana butir-butir dalam alat ukur 

mencakup keseluruhan kawasan isi yang hendak diukur oleh alat ukur tersebut 

(Azwar, 2001). Peneliti akan menggunakan software Program R versi 2.9.1 untuk 
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mendapatkan data validitas dan realibilitas untuk semua item pernyataan dalam 

kuesioner. 

3.5.4 Cara Pemberian Skor atau Kode Terhadap Masing-Masing Butir 

Pernyataan. 

 Pemberian skor pada masing-masing butir pernyataan dalam katagori 

pernyataan favorabel adalah dengan memberi nilai Sangat Setuju=4, Setuju=3, 

Tidak Setuju=2, Sangat Tidak Setuju=1. Skor untuk masing-masing butir 

pernyataan dalam katagori pernyataan unfavorabel adalah dengan memberi nilai 

Sangat Setuju=1, Setuju=2, Tidak Setuju=3, dan Sangat Tidak Setuju=4. 

 Semakin tinggi skor subyek maka semakin tinggi kecenderungan subyek 

untuk anti perilaku seks bebas, sebaliknya semakin rendah skor subyek maka 

subyek kecenderungan untuk mendukung perilaku seks bebas. 

2.5.5 Cara Pengkatagorian Sikap dari Jumlah Total Pretest dan Posttest. 

Pemberian skor untuk mengkatagorikan sikap subyek terhadap perilaku 

seks bebas dibagi menjadi lima katagori yaitu: Sangat Rendah (SR), Rendah (R), 

Sedang (S), Tinggi (T), dan Sangat Tinggi (ST). Subyek yang termasuk dalam 

katagori Sangat Tinggi (ST) maka subyek cenderung untuk anti terhadap seks 

bebas, sedangkan subyek yang masuk dalam katagori Sangat Rendah (SR) adalah 

subyek yang cenderung untuk mendukung perilaku seks bebas. Berikut Rumus 

yang digunakan: 

Tabel 3.4 

Kriteria Kategorisasi Variabel  Sikap Terhadap Perilaku Anti Seks Bebas 

Variabel Kriteria Jenjang Kategori 

Anti Seks Bebas 

X ≥ (µ + 1,8 SD) Sangat Tinggi 

(µ + 0,6 SD) ≤ X < (µ + 1,8 SD) Tinggi 

(µ - 0,6 SD ) ≤ X < (µ + 0,6 SD) Sedang 

(µ - 1,8 SD) ≤ X < (µ - 0,6 SD ) Rendah 

X < (µ - 1,8 SD) Sangat Rendah 
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3.6 Pengumpulan Data 

3.6.1 Jenis Data dan Sumber Data yang dipakai dalam penelitian 

Jenis data yang digunakan adalah jenis data interval dimana menggunakan 

alat ukur yaitu koesioner yang dipergunakan sebagai alat pretest dan posttest dan 

meperlihatkan tiga desain yang masing-masing bermakna konotatif dan denotatif. 

koesioner yang digunakan adalah koesioner yang mengukur aspek sikap terhadap 

aspek yang menyebabkan remaja melakukan seks bebas. Peneliti menggunakan 

koesioner bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan 

sebelum maupun sesudah melihat desain tertentu. 

Sumber data yang digunakan berasal dari beberapa jurnal, teori tokoh, dan 

berasal dari data survey. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data 

interval, yang mana bertujuan untuk mengukur sikap remaja putri terhadap 

perilaku anti seks bebas. 

3.6.2 Teknik yang Dipakai untuk Mengumpulkan Data 

 Teknik yang dipakai untuk pemilihan subyek dan menetapkan populasi 

penelitian adalah dengan menggunakan metode purposive sampling. Peneliti 

menggunakan teknik tersebut karena peneliti sudah menetapkan populasi dan 

sampel tertentu yang mana sudah memenuhi katakteristik ataupun batasan yang 

ditetapkan oleh peneliti. Dimana penelitian ini akan memberikan treatment yaitu 

menampilkan gambar/desain yang bermakna konotatif dan denotatif kepada 

kelompok sampel. 

 Jenis kuesioner yang digunakan adalah pernyataan tertutup dengan empat 

skala. Dimana responden hanya dapat memberikan jawaban dengan memilih dari 

empat pilihan skala dari peneliti, yaitu Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju dan 
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Sangat Tidak Setuju. Angket tersebut akan dibagikan sebelum dan sesudah 

melihat desain tertentu, dan bagi kelompok kontrol angket hanya diberikan satu 

kali saja. 

3.6.3 Kualifikasi dan Jumlah Petugas yang Terlibat 

 Petugas yang terlibat dalam penelitian ini ada dua orang. Peneliti akan 

melakukan eksperimen, sedangkan asistent akan membantu men-check ulang 

koesioner yang diisi oleh subyek untuk memastikan bahwa tidak ada item 

pernyataan yang terlewat. Asistent juga membantu menampilkan desain denotatif 

dan konotatif yang bertemakan anti free sex dan juga membagikan angket posttest 

dan pretest pada subyek penelitian. 

3.6.4 Jadwal Pelaksanaan Pengumpulan Data 

 Pelaksanaan pengumpulan data akan berlangsung sekitar bulan Mei yaitu 

pada tanggal 15 Mei 2011 untuk kelompok kontrol dan tanggal 29 Mei 2011 

untuk kelompok denotatif dan konotatif. Peneliti akan mengatur jadwal dari 

sampel, dimana sampel yang digunakan oleh peneliti adalah remaja putri. 

 

3.7 Analisis Data 

Jenis analisis yang digunakan oleh peneliti adalah jenis analisis statistik 

parametrik. Peneliti mengganggap bahwa teknik tersebut sesuai dengan apa yang 

hendak diteliti oleh peneliti yang ingin mengetahui adakah perbedaan jenis desain 

kaos bertema anti free ses pada sikap remaja putri terhadap seks bebas sebelum 

dan sesudah diberikan treatment kaos tanpa desain terhadap jenis desain kaos 

denotatif dan terhadap jenis desain kaos konotatif. 
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Dimana data nantinya peneliti akan menguji adakah perbedaan sikap dari 

beberapa kelompok sampel setelah diberikan treatment tertentu (dalam hal ini 

adalah desain gambar denotatif dan desain konotatif). Setelah mengetahui item 

yang gugur dari uji coba validitas dan realibilitas, maka peneliti akan mengolah 

data dengan uji normalitas yaitu dengan menggunakan Shapiro-Wilk Normality 

Test dimana nilai p > 0.05 maka data merupakan data normal. Peneliti menguji 

homogenitas dengan menggunakan dua test, yaitu menggunakan Levence Test 

dimana untuk membandingkan hasil homogenitas dari masing-masing kelompok 

eksperimen. Peneliti akan menggunakan Uji hipotesis menggunakan metode One-

Way ANOVA.




