
 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif, yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan 

yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat 

atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang sedang berlangsung. 

(Sukmadinata:2006). 

Berdasarkan pendapat tersebut, metode deskriptif dalam penelitian ini untuk 

mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu fenomena, kondisi atau hubungan 

yang ada, dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara 

aktual.  

 

3.2 Populasi  

Sugiyono (2008:115) menyatakan bahwa, populasi adalah wilayah generalisasi, 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. 

Berdasarkan pendapat di atas, populasi penelitian ini remaja putri yang 

mengalami kehamilan sebelum pernikahan berjumlah 19 orang di Desa Purwosari, 
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Penelitian ini tidak menggunakan sampel, maka penelitian ini merupakan 

penelitian populasi. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah sebagai segala sesuatu yang menjadi objek penelitian, sering juga 

disebut sebagai variabel penelitian yang merupakan hal-hal yang menjadi objek 

penelitian, yang ditatap dalam suatu kegiatan penelitian, yang menunjukkan 

variasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Suharsimi Arikunto, 2006:10). 

Variabel pada penelitian ini adalah interaksi antara masyarakat desa dengan 

masyarakat kota baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perilaku 

remaja yang melakukan pergaulan bebas di Desa Purwosari Kecamatan 

Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur. 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang dapat 

diamati (diobservasi) dari definisi operasional tersebut dapat ditentukan alat 

pengambilan data yang cocok dipergunakan.  

3.4.1 Interaksi Langsung 

Interaksi langsung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mobilitas atau 

perpindahan yang dilakukan remaja desa ke kota. Adapun penggolongan 

yang berkenaan dengan interaksi langsung dikategorikan sebagai berikut: 

a. Perpindahan karena pendidikan 

 Lingkungan kosan atau kontrakan 

 Teman sekolah 
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 Teman main 

b. Perpindahan karena pekerjaan 

 Lingkungan kosan atau kontrakan 

 Teman kerja 

 Teman main 

 

3.4.2 Interaksi Tidak Langsung 

Interaksi tidak langsung merupakan interaksi yang tidak dilakukan dengan 

saling berhadapan atau bertatap muka melainkan melalui sebuah perantara 

seperti media cetak dan media elektronik. Jenis-jenis media cetak dan media 

elektronik adalah sebagai berikut: 

1. Televisi 

2. Internet 

3. Majalah 

4. Novel 

5. Film 

Terdapat berbagai macam program, acara, situs serta jenis tayangan yang 

terdapat di dalam media cetak dan media elektronik. Berdasarkan hal 

tersebut, maka setiap program, acara, situs serta jenis tayangan yang 

memiliki pengaruh terhadap perilaku remaja melakukan pergaulan bebas. 

3.4.3 Pergaulan Bebas 

Pergaulan bebas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hubungan 

seksual yang terjadi sebelum pernikahan. Pergaulan bebas yang telah 

banyak dilakukan dapat diidentifikasikan dengan banyaknya wanita yang 

mengalami kehamilan sebelum pernikahan. (S.W Sarwono, 1988:14)  
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No Variabel Sub Variabel Indikator Keterangan 

1. Interaksi 

Desa Kota 

Mobilitas 

Remaja 

Perpindahan ke 

kota karena 

pendidikan 

 Lingkungan 

kosan atau 

kontrakan 

 Waktu 

Pergaulan 

 Tempat 

Pergaulan 

 

Perpindahan ke 

kota karena 

pekerjaan 

 Lingkungan 

kosan atau 

kontrakan 

 Waktu 

Pergaulan 

 Tempat 

Pergaulan 

 

 Berpengaruh 

 Tidak 

Berpengaruh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berpengaruh 

 Tidak 

Berpengaruh 

 

  Media Cetak 

dan Media 

Elektronik 

Program TV 

 Sinetron 

 Reality Show 

 Berita 

 Gosip 

 Acara 

Pendidikan 

 

Situs Internet 

 Berita 

 Facebook, 

Twitter 

 Youtube 

 

Jenis Majalah 

 Majalah 

Remaja 

 Majalah 

Otomotif 

 Majalah Bisnis 

 Majalah 

Kesehatan 

 Majalah 

Pendidikan 

 Berpengaruh 

 Tidak 

Berpengaruh 

 

 

 

 

 

 Berpengaruh 

 Tidak 

Berpengaruh 

 

 

 

 

 Berpengaruh 

 Tidak 

Berpengaruh 
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 Majalah 

Dewasa 

 

Jenis Novel 

 Fiksi 

 Non Fiksi 

 

Jenis Film 

 Film Komedi 

 Film Horor 

 Film Drama 

romantis 

 Film Action 

 Film Dewasa 

 

 

 

 

 Berpengaruh 

 Tidak 

Berpengaruh 

 

 

 Berpengaruh 

 Tidak 

Berpengaruh 

 

  Kontrol Sosial 

Masyarakat 
 Pendapat 

Orangtua 

 

 

 Lingkungan 

sekitar tempat 

tinggal remaja 

putri 

 Berpengaruh 

 Tidak 

Berpengaruh 

 

 Berpengaruh 

 Tidak 

Berpengaruh 

2. Pergaulan 

Bebas 

 Hamil sebelum 

pernikahan 

 Tanggal 

Pernikahan 

 Tanggal 

Kelahiran 

Anak Pertama 

 

 

 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Moh. Pabundu Tika, (2005:23) secara garis besar teknik pengumpulan 

data yang dapat digunakan dalam penelitian geografi yaitu: observasi, wawancara, 

angket, pengumpulan data sekunder, dan pengumpulan data melalui penginderaan 

jauh. Berdasarkan pendapat di atas maka dalam penelitian ini menggunakan 
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teknik observasi, angket, kuisioner dan wawancara terstruktur yang masing-

masing diuraikan sebagai berikut:  

 

1. Observasi  

Observasi adalah teknik untuk mendapatkan data secara langsung dan aktual melalui 

pengamatan dilapangan. Metode observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

metode observasi langsung. Menurut Pabundu Tika (2005:44): 

Observasi langsung adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau 

fenomena yang ada pada objek ditempat kejadian atau tempat 

berlangsungnya peristiwa sehingga observer berada bersama objek yang 

diteliti. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam observasi akan dilakukan pengamatan 

langsung ke setiap remaja putri di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban 

Kanupaten Lampung Timur. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang 

lingkungan tempat tinggal remaja putri, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat 

sekitar tempat tinggal remaja putri, serta hubungan yang terjalin antar manusia yang 

satu dengan manusia yang lain. 

 

2. Kuesioner 

Menurut Hadari Nawawi (2005:54), kuisioner adalah usaha mengumpulkan informasi 

dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh 

responden. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, kuisioner dalam penelitian ini berisikan beberapa 

pertanyaan mengenai identitas responden yang sifatnya rahasia yaitu tentang proses 

remaja melakukan pergaulan bebas, penggunaan media elektronik dan media cetak, 

lingkungan tempat tinggal ketika di kota, usia pertama pacaran, tanggapan orangtua 

tentang proses pacaran, sumber pertama tentang seks, usia pertama melakukan 
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hubungan seks, tempat melakukan hubungan seks, serta usia kehamilan saat menikah, 

tanggal pernikahan dan kelahiran anak remaja putri di Desa Purwosari Kecamatan 

Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.  

 

3. Wawancara 

Wawancara merupakan sejenis percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang 

dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian (S. Nasution 

dalam Pabundu Tika, 2005:49). 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi 

yang lebih jelas tentang pergaulan bebas yang dilakukan remaja putri di Desa 

Purwosari dari hasil observasi dan data kuisioner yang telah didapatkan dari 

responden. Wawancara pada penelitian ini merupakan wawancara yang tidak 

berstruktur, pertanyaan yang ditanyakan melanjutkan jawaban dari responden 

sebelumnya. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan tabulasi frekuensi dan 

persentase. Semua data yang telah terkumpul dan valid di masukkan dalam 

tabulasi frekuensi sesuai dengan pengelompokannya. Berdasarkan tabulasi 

frekuensi dan persentase tersebut, akan digunakan sebagai dasar interpretasi dan 

deskripsi data, untuk memberi arti data tersebut guna penulisan laporan penelitian. 

Adapun rumusannya, sebagai berikut: 

 

P 
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Keterangan: 

 P: Persentase 

 f: Frekuensi 

 N: Jumlah Responden 

 100%: Bilangan Tetap 

 

Perhitungan deskrptif persentase ini mempunyai langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Mengoreksi jawaban kuesioner dari responden 

2. Menghitung frekuensi jawaban responden 

3. Jumlah responden keseluruhan adalah 19 orang 

4. Masukkan ke dalam rumus. 

 

Hasil penelitian ini dinyatakan berpengaruh apabila 50% dan lebih dari responden 

menjawab hal yang sama, dan tidak berpengaruh apabila jawaban dari responden 

kurang dari 50%. 

 


