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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif 

deskriptif, dengan teknik insidental di mana peneliti akan membagikan kuesioner 

kepada responden yang kebetulan berada di lokasi pengambilan data untuk 

langsung diisi dan dikembalikan sesegera mungkin. Responden diberikan waktu 

tidak terbatas untuk mengisi, namun umumnya hanya membutuhkan 10-15 menit 

saja. 

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Penelitian 

Penelitian ini memiliki satu variabel saja sebagai suatu studi deskriptif, yaitu 

sikap mahasiswa Universitas X terhadap gay. 

3.2.2 Definisi Operasional 

Sikap merupakan suatu bentuk  perasaan, yang tertuang dalam reaksi secara 

nyata dalam relasi sosial terhadap perasaan menerima atau menolak. Perasaan 

inilah yang mendasari munculnya sikap. Bisa dikatakan sikap merupakan suatu 

respons yang sudah terkondisikan, dikarenakan oleh pemikiran ataupun 

pengalaman individu tersebut. 

Dalam penelitian ini, sikap dapat dilihat dari 3 faktor sikap, yaitu kognitif, 

afektif, dan konatif. 
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Semakin tingginya skor yang didapat menunjukkan semakin tingginya tingkat 

penerimaan terhadap gay dari responden, sementara semakin rendahnya skor akan 

menunjukkan semakin tingginya tingkat penolakan terhadap gay.  

 

3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpul Data 

Dalam pengumpulan data, instrumen penelitian yang digunakan adalah 

kuesioner yang akan dibagikan kepada para sampel. Kuesioner tersebut diambil 

dari Attitude Towards Homosexuality Scale dari LaMar & Kite, (1998). Alat tes 

ini telah disesuaikan untuk mengukur perilaku terhadap gay, dan juga telah 

mengalami penerjemahan ke Bahasa Indonesia.  

Alat tes ini mengukur 3 komponen sikap, yaitu kognitif, afektif, dan konatif 

yang tertuang dalam oleransi, moralitas, kontak sosial, dan stereotip. 
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Tabel 3.1 

Blueprint Kuesioner Gambaran Sikap Mahasiswa terhadap Gay 

Aspek 

Sikap 

Nomor Pertanyaan 

(Favorable) 

Nomor Pertanyaan 

(Unfavorable) 

Jumlah 

Aitem 

Toleransi 23, 26, 29, 39 7, 9, 16, 35, 42, 45, 47 11 

Moralitas 3, 10, 13, 22, 24 2, 14, 17, 27, 36, 41, 44, 48 13 

Kontak 

Sosial 

1, 4, 11, 20, 25, 37 5, 6, 8, 12, 19, 21, 28, 30, 31, 

40, 43, 49 

18 

Stereotip - 15, 18, 32, 33, 34, 38, 46 7 

JUMLAH AITEM 49 

 

Setiap aitem akan diukur dengan skala Likert, dengan 4 skala : sangat setuju, 

setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dalam sistem penilaiannya, aitem 

favorable akan diberi skor dengan panduan : 

Sangat Setuju = 4 

Setuju = 3 

Tidak Setuju = 2 

Sangat Tidak Setuju = 1 

Sedangkan aitem unfavorable akan diberi skor dengan panduan : 

Sangat Setuju = 1 

Setuju = 2 

Tidak Setuju = 3 

Sangat Tidak Setuju = 4 
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Pada mulanya, alat tes ini disusun dengan 5 skala Likert : sangat setuju, 

setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dalam penyesuaiannya dengan 

bahasa Indonesia, peneliti memutuskan untuk mengurangi jumlah skala Likert, 

yaitu skala netral. Hal ini merujuk pada keadaan masyarakat perkotaan di 

Indonesia yang akan cenderung memilih netral sebagai suatu sikap yang rasional 

(Amalia, TT). Sementara berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

terhadap beberapa orang reponden, pada umumnya mereka akan menjawab netral 

pada pertama kali. Namun saat digali lebih dalam lagi, barulah mereka 

menunjukkan kesetujuan atau ketidak setujuan. 

Semakin tinggi skor akan menggambarkan sikap yang makin menerima 

(positif) terhadap gay, sementara semakin rendahnya skor akan menggambarkan 

sikap yang makin menolak (negatif) terhadap gay. 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpul Data 

Attitude Towards Homosexuality Scale dari LaMar & Kite (1998) memiliki 

nilai validitas dan reliabilitas yang cukup tinggi, berdasarkan dari penelitian 

sebelumnya. Dengan konsistensi alpha >.92 dan hasil reliabilitas .71. 

Setelah dilakukan pengambilan data dan uji reliabitilas - validitas, alat tes 

yang diujikan mendapatkan hasil sebagai berikut : 

 Relibilitas alpha mencapai 0.9423 dengan standard reliabilitas 0.9415. 

 Aitem valid berjumlah 46 aitem (aitem nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 

34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49), dengan 3 aitem 

tidak valid (12, 29, 35). 
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3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi dan Sampel 

Penelitian ini mengambil populasi mahasiswa-mahasiswi Universitas X yang 

mencapai jumlah lebih dari 2800 mahasiswa. Persyaratan yang diberikan adalah 

mahasiswa tersebut harus dalam keadaan masih aktif mengikuti perkuliahan 

(bukan alumni, ataupun mengundurkan diri).  

Menurut tabel Krecjie (1970), dengan jumlah populasi mencapai 2800, 

seharusnya sampel yang diambil berjumlah 338 sampel. Namun dengan kendala 

waktu dan keterbatasan pekerja, peneliti mengambil 100 orang sampel dari 

populasi yang ada. 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel diambil dengan teknik incidental sampling. Responden penelitian ini 

adalah mahasiswa dan mahasiswi Universitas X yang berada di lokasi 

pengambilan data di waktu pengambilan data. Setiap orang yang mendapatkan 

kesempatan menjadi sampel adalah mereka yang berada di tempat saat dilakukan 

pengambilan data. 
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3.5 Analisis Data 

Dalam menganalisis data, peneliti akan menggunakan univariate analysis, 

dimana analisa data yang dilakukan adalah dengan menggolongkan data ke dalam 

berbagai kelompok kategori sikap. Dilakukan juga tabulasi silang untuk melihat 

apakah adanya indikasi hubungan. Hal ini dikarenakan tujuan penelitian ini 

sendiri, yaitu untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sikap para Mahasiswa 

Universitas X terhadap gay.  

Program atau software yang digunakan dalam membantu analisis data adalah 

Program R 2.11.0 yang dirilis pada 22 April 2010 untuk menganalisis tingkat 

validitas dan reliabilitas data. Sedangkan uji normalitas data dilakukan dengan 

menggunakan program IBM SPSS Statistic 21. 

 


