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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian : 

Penelitian ini merupakan korelasional. Arikunto (2002) menyatakan 

bahwa penelitian korelasional merupakan penelitian untuk mengetahui ada 

dan tidak adanya hubungan antara dua atau beberapa variabel. Dengan tehnik 

korelasional peneliti dapat mengetahui hubungan variasi dalam sebuah 

variabel lain. Besar atau tingginya hubungan tersebut dinyatakan dalam 

koefisiensi korelasi. 

3.2 Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang. 

Objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2009). Adapun dua variabel yang terdapat dalam penelitian ini yaitu : 

1) Variabel Terikat: Perilaku Seks Pranikah. 

2) Variabel Bebas : Perilaku Religiusitas. 

3.3 Definisi Operasional  

3.3.1 Perilaku Seks Pranikah 

Perilaku seks pranikah yaitu hubungan yang didorong oleh hasrat 

seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Seks pranikah 

adalah melakukan hubungan badan dengan pasangannya tanpa adanya ikatan 
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pernikahan yang sah. Seks pranikah juga diartikanbagaimana cara berpacaran, 

pengetahuan tentang alat kelamin dan cara memikat hati lawan jenis 

(Sarwono, 2003). 

3.2.2 Perilaku Religiusitas 

Perilaku Religiusitas mengungkap sejauh mana perilaku seseorang 

melaksanakan kegiatan ritual keagamaannya, seberapa sering orang 

melaksanakan upacara keagamaan untuk menunjukkan komitmen terhadap 

agama yang dianut, seperti berdoa, berpuasa, menghadiri kebaktian agama 

dan membaca kitab suci (Glock & Strak, 1998). 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2011). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Kristen 2 

Salatiga. Jumlah sampel total 86 orang siswa SMP Kristen 2 Salatiga Tahun 

Pelajaran 2014/2015. 

3.3.2 Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut, sampel diambil dari populasi harus representatif atau 

mewakili. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukakan dengan 

teknik sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2011). Untuk 
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itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif 

(mewakili). Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dilakukakan 

dengan teknik sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan 

sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 

2011). Dalam hal ini, sampelnya adalah siswa kelas VIII SMP Kristen 2 

Salatiga yang telah ditentukan oleh peneliti. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengukuran penelitian ini menggunakan skala Guttman. Menurut 

Sugiyono (2012) skala Guttman digunakan apabila ingin mendapatkan 

jawaban yang jelas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Variabel 

yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator 

tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen 

yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.  

3.4.1 Skala Perilaku Seks Pranikah 

Jenis skala yang digunakan untuk mengukur perilaku seks pranikah 

yaitu skala Guttman dengan alternatif jawaban Ya dan Tidak. Skala 

pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas (Sugiyono, 

2008). Didalam penelitian ini skala yang dipakai untuk seks bebas menggunakan 

skala yang telah dibuat oleh peniliti yang didasarkan pada aspek-aspek perilaku 

seks bebas yang dikemukakan oleh Sarwono (2003) yaitu tertarik dengan 

sesama jenis atau lawan jenis, membayangkan sesama jenis atau lawan jenis, 

berkencan, bercumbu, dan melakukan hubungan badan. Dari kelima aspek 
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tersebut terdapat 32 item favourable dan 9 item unfavourable. Keseluruhan 

skala seks pranikah berjumlah 41 item. 

Masing-masing item disediakan 2 kategori pilihan jawaban yaitu YA 

dan TIDAK. Responden diminta untuk memberi tanda centang (√) pada salah 

satu alternatif jawaban yang tersedia. Perincian skornya terdapat pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 3.1 
Skoring Skala Perilaku Seks Pranikah 

 

 

 

Tabel 3.2 

Sebaran item Skala Perilaku Seks Pranikah 

No Konsep Sub Konsep Indikator Item 
1. Perilaku 

Seks 
Pranikah 
(segala 
perilaku 
yang 
didorong 
oleh 
hasrat 
seksual 
baik 
dengan 
lawan 
jenis 
maupun 
sesama 
jenis) 

1.1 Tertarik 
dengan 
lawan jenis 
atau sesama 
jenis 

1.1.1 Menyu-
kai 
seseoran
g 

 
 
1.1.2 Member

i 
perhatia
n 

1. Saya senang apabila 
bertemu dengan orang yang 
saya sukai 

2. Saya senang ikut kegiatan 
bersama orang yang saya 
sukai 

3. Saya menyukai dia karena 
dia cantik atau tampan 

4. Saya memberi perhatian 
kepada seseorang yang 
menarik perhatian saya 

5. Saya memperhatikan apa 
yang dilakukan seseorang 
yang menarik perhatian 
saya 

6. Saya mencuri pandang saat 
bertemu dengan orang yang 
saya sukai 

7. Saya memandangi orang 
yang saya sukai 

No Pilihan Jawaban Nilai 

Favorable Unfavorable 
1 YA 1 0 
2 TIDAK 0 1 
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 1.2 Memba
-yangkan lawan 
jenis atau 
sesama jenis 

1.2.1 Memikir
-kan 
lawan 
jenis 
atau 
sesama 
jenis 

1. Sebelum tidur, saya 
membayangkan pacar saya 
terlebih dahulu 

2. Saat sendirian, saya  
memikirkan pacar saya 

3. Saya membayangkan pacar 
ketika saya sedang SMS-an 
dengannya  

4. Saya membayangkan 
sedang berduaan dengan 
pacar saya 

5. Saat jauh dari pacar saya, 
saya terbayang-bayang 
wajahnya 

 1.3 Berkencan 1.3.1 Pergi 
berdua 

 

1. Saya mengajak pergi pacar 
saya berduaan ketika libur 
sekolah 

2. Saya mengajak pergi pacar 
saya berduaan ketika 
malam minggu 

3. Saya mengajak pacar ke 
rumah saat rumah sepi, 
agar bisa berduaan dengan 
pacar 

4. Bisa 3 kali dalam 
seminggu, saya pergi 
berduaan dengan pacar 

5. Saya dan pacar saya 
mencari tempat sepi saat 
pergi berduaan 

 1.4  Bercumbu 1.4.1  Meme-
gang  tangan 
 
 
1.4.2 Berpelukan 

 
 
 

 
 
1.4.3 Berciuman 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Saya menggandeng tangan 
pacar saya ketika berjalan 
berdua 

2. Ketika bertemu, tidak lupa 
saya memegang tangan 
pacar saya 

3. Saya berpegangan tangan 
dengan pacar ketika 
menyebrang jalan 

4. Saya menghindar jika pacar 
memeluk saya 

5. Sebelum berpisah, saya 
dipeluk oleh pacar saya 

6. Pacar saya memeluk erat 
saya, ketika sudah lama 
tidak bertemu 

7. Saya tidak mengijinkan jika 
pacar ingin mencium bibir 
saya 

8. Saya belum pernah 
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1.4.4 Menyentuh 
payudara dan 
alat kelamin 

berciuman bibir saat 
berpacaran 

9. Untuk menunjukan rasa 
sayang, saya  berciuman 
bibir dengan pacar saya 

10. Saya tidak bisa menahan 
untuk tidak mencium pacar 
saya 

11. Sebelum berpisah, saya dan 
pacar saya berciuman bibir 
terlebih dahulu 

12. Saya menghindar apabila 
pacar ingin memegang 
payudara saya 

13. Saya tidak mau jika disuruh 
memegang alat kelamin 
pacar saya 

14. Saya memegang alat 
kelamin pacar saya jika 
disuruh 

15. Saya tidak mengijinkan 
pacar saya memegang 
payudara atau alat kelamin 
saya 

16. Saya membiarkan bila 
pacar saya memegang 
payudara atau alat kelamin 
saya 

 1.5 Melakukan 
hubungan 
seks 

1.5.1 Melakukan 
hubungan badan 
dengan pacar 
 
 
 
 
1.5.2 Melakukan 
hubungan badan 
bukan dengan 
pacar 
1.5.3 Melakukan 
hubungan badan 
dengan foto atau 
gambar 
1.5.4 Melakukan 
hubungan badan 
dengan alat 

1. Saya tidak mau jika pacar 
saya mengajak 
berhubungan seks 

2. Saya melakukan hubungan 
seks dengan pacar saya 
agar tidak berpaling ke 
wanita atau laki-laki lain 

3. Saya tidak akan melakukan 
hubungan seks sampai saya 
menikah 

4. Saya melakukan hubungan 
seksual atas dasar suka 
sama suka 

5. Saya melakukan hubungan 
seks bukan dengan pacar 
saya 

6. Saya juga melakukan 
hubungan seksual dengan 
membayangkan orang yang 
ada di gambar atau foto 

7. Saya juga melakukan 
hubungan badan dengan 
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alat  
 Jumlah   41 

 

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Skala Perilaku Seks Pranikah 

No Aspek Favaourable Unfavourable Jumlah 
1 Tertarik dengan 

lawan jenis atau 
sesama jenis 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - 7 

2 Membayangkan 
lawan jenis atau 
sesama jenis 

 

8, 9, 10, 11, 12 - 5 

3 Berkencan 13, 14, 15, 16, 
17 

- 5 

4 Bercumbu 18, 19, 20, 22, 
23, 26, 27, 28, 

31, 33 

21, 24, 25, 29, 
30, 32, 34 

17 

5 Melakukan 
senggama 

36, 38, 39, 40, 
41 

35, 37 7 

 Jumlah 32 9 41 
 

3.5.2 Skala Religiusitas 

Jenis skala yang digunakan untuk mengukur perilaku religiusitas 

yaitu skala Guttman dengan alternatif jawaban Ya dan Tidak. Skala 

pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas (Sugiyono, 

2008). Didalam penelitian ini skala yang dipakai untuk religiusitas menggunakan 

skala yang telah dibuat oleh peniliti yang didasarkan lima aspek religiusitas yang 

diambil berdasarkan teori dari Glock dan Stark (1998), yaitu Ritual 

Invelvoment (Praktek Agama) yang terbagi menjadi dua yaitu, Ritual Practice 

dan Devotion Practice. Dari aspek tersebut terdapat 17 item Favourable dan 

113 item Unfavourable. Keseluruhan angket religiusitas berjumlah 30 item. 
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Masing-masing item disediakan 2 kategori pilihan jawaban yaitu YA 

dan TIDAK. Responden diminta untuk memberi tanda centang (√) pada salah 

satu alternatif jawaban yang tersedia. Perincian skornya terdapat pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 3.4 
Skoring Skala Perilaku Religiusitas 

 

 

 

 

Tabel 3.5 

Sebaran Item Skala Religiusitas 

No Konsep Sub konsep Indikator Item 

1 Ritual 
Invelvoment 
(Perilaku 
Religiusitas) 
adalah 
mengungkap 
sejauh mana 
perilaku 
seseorang 
melaksanakan 
kegiatan 
ritual 
keagamaanya
, seberapa 
sering orang 
melaksanakan 
upacara 
keagamaan 
untuk 
menunjukan 

1.1 Ritual 
Practice 

1.1.1  Melaksa-
nakan upacara 
keagamaan 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2 
Melaksanakan 
kewajiban 
agama yang 
dianut 

1. Saya mengikuti kebaktian 
di hari minggu 

2. Saya ikut berpuasa 
menjelang hari Paskah 

3. Saya ikut terlibat panitia 
Natal 

4. Saya bermain handphone 
saat pendeta berkhotbah 

5. Saya tidak menghadiri 
perayaan Paskah atau Natal 
di gereja 

6. Saya pergi ke gereja satu 
bulan sekali 

7. Saya menghadiri perayaan 
Natal setiap tahun 

8. Saya terlibat dalam 
pelayanan persekutuan 
remaja di gereja 

9. Saya bersedia di baptis 
10. Saya juga mengikuti 

No Pilihan Jawaban Nilai 

Favorable Unfavorable 
1 YA 1 0 
2 TIDAK 0 1 
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komitmen 
terhadap 
agama yang 
dianut, seperti 
berdoa, 
mengahadiri 
kebaktian 
agama dan 
membaca 
kitab suci.  

kegiatan gereja, selain di 
hari minggu 

11. Saya pergi ke gereja hanya 
hari minggu saja 

12. Saya malas mengikuti 
persekutuan remaja di 
gereja 

13. Saya bergabung dalam 
pelayanan di gereja 

14. Saya  memilih pergi 
dengan pacar dari pada ikut 
persekutuan remaja di 
gereja 

15. Saya mengikuti kegiatan 
pendalaman Alkitab yang 
diadakan di gereja 

16. Saya tidak pernah bersaksi 
tentang kebesaran Yesus 
yang sudah saya alami 

1.2 
Devotion 
Practice 

1.2.1 Membaca 
Alkitab 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2 Berdoa 

1. Saya membaca renungan 
harian dan ayat-ayat 
Alkitab di pagi hari dan 
malam hari 

2. Saya menyempatkan diri 
untuk membaca Alkitab 
setiap hari 

3. Saya membaca renungan 
dan ayat-ayat Alkitab di 
pagi hari 

4. Saya berdoasebelum 
makan 

5. Saya lebih sering membaca 
komik atau majalah dari 
pada membaca Alkitab 

6. Saya membaca Alkitab saat 
di gereja saja 

7. Saya berdoa terlebih 
dahulu sebelum berpergian 

8. Saya berdoa jika ingat saja 
9. Saya berdoa jika saya 

meminta sesuatu pada 
Tuhan 

10. Saya berdoa saat 
menjelang tidur 

11. Ketika saya makan, saya 
tidak pernah berdoa 
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12. Jika  capek saya langsung 
tidur tanpa harus berdoa 
dulu 

13. Saya berdoa ketika sedang 
menghadapi masalah saja 

14. Saya meluangkan waktu 
untuk berdoa secara  pribadi 
pada waktu-waktu tertentu 
(misalnya, pada pagi hari atau 
malam hari sebelum tidur) 

  Jumlah  30 
 

Tabel 3.6 

Kisi-Kisi Skala Religiusitas 

No Aspek Favaourable Unfavourable Jumlah 

1 Ritual Practice 1, 2, 3, 7, 8, 

9, 10, 13, 15 

4, 5, 6, 11, 12, 

14, 16 

16 

2 Devotion Practice 17, 18, 19, 

20, 23, 25, 

26, 30 

21, 22, 24, 27, 

28, 29 

14 

 Jumlah 17 13 30 

 

3.6 Uji Instrumen 

Dalam penelitian alat pengumpulan data haruslah memenuhi kriteria 

valid dan reliabel (Azwar, 2000). 

3.6.1 Uji Validitas 

Sebelum penelitian dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan uji 

instrumen untuk mengetahui validitas item (kesalahan item) dan reliabilitas 

(keandalan item) instrumen yang digunakan, sehingga data penelitian yang 

diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Uji coba instrumen ini dilaksanakan 
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pada tanggal 11 Juli 2014 kepada siswa kelas VIII SMP Kristen Widya 

Wacana Purwodadi yang berjumlah 32 siswa dan diambil secara acak.  

Uji validitas digunakan untuk mengukur  sah atau valid tidaknya suatu 

instrumen. Suatu instrumen dinyatakan valid jika pertanyaan pada instrumen 

mampu mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh instrumen tersebut. Skala 

dinyatakan valid jika memiliki r > 0,30 (Azwar, 2008). Pengujian validitas 

item dan reliabilitas dilakukan setelah skala perilaku religiusitas dan skala 

perilaku seks pranikah diisi oleh responden baru setelah itu data diolah 

dengan menggunakan program komputer  SPSS release 16.0 for windows. 

Berdasarkan uji validitas item, diperoleh sejumlah 30 item skala 

perilaku religiusitas dinyatakan valid dengan koefisien korelasi terendah r 

adalah 0,313 dan koefisien tertinggi r = 0,399  dengan demikian seluruh  item 

dapat dinyatakan valid karena koefisien korelasi > 0,30. Item skala Perilaku 

Religiusitas dapat digunakan untuk penelitian dapat terlihat pada tabel 11. 

(terlampir) 

Berdasarkan uji validitas item, diperoleh sejumlah 41 item skala 

perilaku seks pranikah dinyatakan valid dengan koefisien korelasi terendah r 

adalah 0,309 dan koefisien tertinggi r = 0,399 dengan demikian seluruh item 

dapat dinyatakan valid karena koefisien korelasi > 0,30. Item skala perilaku 

seks pranikah dapat digunakan untuk penelitian dapat terlihat pada tabel 12. 

(terlampir) 
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3.6.2  Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya (Azwar, 2000). Artinya bahwa hasil pengukuran dapat dipercaya 

apabila dalam pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama 

diperoleh hasil yang relatif sama selama dalam diri subjek yang diukur 

memang belum berubah dan dikatakan reliabel jika besarnya korelasi minimal 

 > 0.70. 

Untuk mengetahui alat ukur reliabel, George dan Mallery (1995) 

mengemukakan bahwa : 

 > 0,9  sangat bagus (excellent) 

 > 0,8  bagus (good) 

 > 0,7 diterima (acceptable) 

 > 0,6  dipertanyakan (questionable) 

 > 0,5  buruk (poor) 

 < 0,5  tidak dapa diterima (unacceptable) 

Berdasarkan uji reliabilitas skala perilaku religiusitas, diperoleh 

koefisien reliabilitas alpha cronbach’s   = 0,826 > 0,7 maka skala perilaku 

religiusitas dapat digunakan karena reliabel dengan kategorikan bagus (good). 

Berdasarkan uji reliabilitas skala perilaku seks pranikah, diperoleh 

koefisien reliabilitas alpha cronbach’s   = 0,865 > 0,7 maka skala perilaku 

seks pranikah dapat digunakan karena reliabel dengan kategori bagus (good). 
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3.7 Uji Normalitas 

Tabel 3.7 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Seks_Pranikah Religius 

N 86 86 

Normal Parameters
a
 Mean 8.0349 19.1628 

Std. Deviation 5.15968 5.32665 

Most Extreme Differences Absolute .134 .121 

Positive .126 .108 

Negative -.134 -.121 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.246 1.126 

Asymp. Sig. (2-tailed) .090 .158 

 

Uji normalitas bermaksud untuk melihat normal atau tidaknya sebaran 

data yang akan dianalisis. Uji normalitas menggunakan program SPSS release 

16.0 for windows dengan menggunakan tehnik Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

dengan ketentuan bila angka p < 0,05 maka distribusi datanya adalah tidak 

normal dan sebaliknya apabila angka p > 0,05 maka distribusi datanya adalah 

normal (Ghozali, 2005). 
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Gambar 3.1 Histogram Perilaku Religiusitas 

 

Gambar 3.1 Histogram Perilaku Seks Pranikah 
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Berdasarkan tabel 4 tampak bahwa angka signifikan Kolmogorov-

Smirnov (K-S) p < 0,05 maka distribusi data residualnya adalah normal, maka 

peniliti menggunakan statistik non-parametik. 

3.8 Teknik Analsis Data 

Analisis data yang digunakan untuk melihat analisis deskriptif untuk 

menguji dan analisis korelasi Hubungan antara Perilaku Religiusitas dengan Perilaku 

Seks Pranikah pada siswa kelas VIII SMP Kristen 2 Salatiga maka digunakan 

analisis korelasi Product Moment dari Carl Pearson (2-tailed) yang digunakan 

karena data berdistribusi normal dan skor total kedua variabel berbentuk 

berjenis data interval (Hadi, 1994). Sedangkan pengolahan datanya dalam 

penelitian ini akan menggunakan bantuan program SPSS release 16.0 for 

windows. 

3.9 Uji Hipotesis 

Ho tidak ada hubungan (korelasi) antara dua variable atau angka 

korelasi 0. Hi ada hubungan (korelasi) antara dua variable atau angka korelasi 

tidak 0. Uji akan dilakukan dua sisi karena akan dicari ada atau tidak adanya 

hubungan, dan bukan lebih besar atau lebih kecil. Jika probabilitas > 0,05 

maka Ho diterima, jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak. 

 

 




