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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan

pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status

kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, sistem pemikiran ataupun kelas

peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, actual dan akurat

mengenai berbagai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki .Nazir

(1998:63).

Dalam penelitian ini, metode yang dipergunakan adalah tipe penelitian deskriptif,

dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Nawawi (1994:92), penelitian deskriptif

dengan pendekatan kuantitatif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki

dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.
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B. Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua variable yaitu :

1. Variable bebas (Independent Variable)

Sejumlah gejala atau faktor atau unsure yang menentukan atau mempengaruhi ada

atau munculnya gejala atau faktor atau unsur yang kedua itu disebut sebagai variable

terikat. Variabel bebas adalah variabel yang diduga sebagai penyebab atau pendahulu

dari variabel yang lain (Sugiyono, 2011). Biasanya variabel bebas ini ditandai dengan

symbol X. variabel bebas dalam penelitian ini adalah : Komunikasi antar pribadi ibu

dengan remaja putri.

2. Variabel terikat (Dependent Variable)

Sejumlah gejala atau faktor atau unsure yang ada atau muncul yang dipengaruhi atas

ketentuan adanya variabel bebas. Variabel terikat sering juga disebut dengan variabel

tak bebas. Variabel tak bebas adalah variabel yang diduga sebagai akibat atau yang

dipengaruhi oleh variabel yang mendahuluinya (Sugiyono, 2011). Variabel terikat

biasanya ditandai dengan symbol Y. variabel terikat dalam penelitian ini adalah :

pengetahuan bahaya seks bebas dikalangan remaja putri.
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C. Definisi Konsep

Definisi konsep adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga

memudahkan peneliti untuk mengoprasikan konsep tersebut dilapangan

Singarimbun dan Effendi (2001:121). Berdasarkan definisi tersebut maka definisi

konsep penelitian ini adalah :

1. Komunikasi antar pribadi (Interpersonal communication) ibu dan remaja

putri merupakan kajian dari ilmu komunikasi yang menenkankan tujuan

komunikasi interpersonal yakni mengenai efek kognitif, efek afektif, efek

konatif.komunikasi antarpribadi ibu dan remaja putri merupakan bentuk

komunikasi diadik, yakni komunikasi yang berlangsung antara dua orang

dalam situasi tatap muka.

2. Pengetahuan bahaya seks bebas adalah sejumlah fakta dan teori yang

memungkinkan remaja putri dapat memecahkan masalah yang dihadapi

terkait tentang bahaya seks bebas, pengetahuan tersebut diperoleh dari

komunikasi antarpribadi yang dilakukan antara ibu dengan remaja putri.

D. Definisi Operasional

Menurut Singarimbun dan Effendi (2001:123), definisi operasional adalah petunjuk

bagaimana suatu variabel diukur dengan membaca definisi operasional dalam

penelitian, maka kita akan mengetahui baik buruknya variabel tersebut. Sedangkan

Moh. Nazir mengemukakan bahwa definisi operasional adalah suatu definisi yang
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diberikan kepada suatu variabel dengan memberikan arti suatu kegiatan atau

memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

1. Komunikasi antarpribadi

Indikator – indikator variabelnya adalah sebagai berikut :

a. Aspek Komunikasi antarpribadi, pengukurannya adalah :

1) Kepercayaan

a) Kepercayaan masuk kedalam kategori baik apabila ibu dengan remaja

putri memiliki kepercayaan untuk saling memberi dan menerima terhadap

informasi mengenai seks bebas.

b) Kepercayaan masuk kedalam kategori cukup baik apabila ibu dengan

remaja putri cukup memiliki kepercayaan untuk saling memberi dan

menerima terhadap informasi mengenai seks bebas.

c) Kepercayaan masuk kedalam kategori tidak baik apabila ibu dengan

remaja putri tidak memiliki kepercayaan untuk saling memberi dan

menerima terhadap informasi mengenai seks bebas.

2) Dukungan

a) Dukungan masuk kedalam kategori baik apabila ibu dengan remaja putri

memberikan dukungan terhadap pesan yang disampaikan. dalam hal ini

pesan yang disampaikan mengenai seks bebas.

b) Dukungan masuk kedalam kategori cukup baik apabila ibu dengan

remaja putri cukup memberikan dukungan terhadap pesan yang

disampaikan. dalam hal ini pesan yang disampaikan mengenai seks

bebas.
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c) Dukungan masuk kedalam kategori tidak baik apabila ibu dengan remaja

putri tidak memberikan dukungan terhadap pesan yang disampaikan,

dalam hal ini pesan yang disampaikan mengenai seks bebas.

3) Keterbukaan

a) Keterbukaan masuk kedalam kategori baik apabila dalam berkomunikasi

komunikator dan komunikan bersedia untuk mengungkapkan diri,

keinginan untuk memberikan tanggapan sejujur-jujurnya dalam membahas

persoalan mengenai seks bebas.

b) Keterbukaan masuk kedalam kategori cukup baik apabila dalam

berkomunikasi komunikator dan komunikan cukup bersedia untuk

mengungkapkan diri, keinginan untuk memberikan tanggapan sejujur-

jujurnya dalam membahas persoalan mengenai seks bebas.

c) Keterbukaan masuk kedalam kategori tidak baik apabila dalam

berkomunikasi komunikator dan komunikan tidak bersedia untuk

mengungkapkan diri, keinginan untuk memberikan tanggapan sejujur-

jujurnya dalam membahas persoalan mengenai seks bebas.

b. Bentuk komunikasi antarpribadi

Bentuk – bentuk komunikasi antarpribadi ibu dengan remaja putri adalah cara

yang digunakan orang tua dengan anak untuk memberikan pemahaman tentang

bahaya seks bebas dikalangan remaja putri dengan cara percakapan, dialog,

sharing pengalaman hidup, wawancara maupun konseling, pengukuran nya adalah

:
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1) Bentuk komunikasi interpersonal masuk dalam kategori baik, apabila dalam

komunikasi interpersonal orang tua dengan anak selalu membicarakan

berbagai hal yang berkaitan dengan pengetahuan seks bebas dengan cara

percakapan, dialog, sharing pengalaman hidup, wawancara maupun

konseling.

2) Bentuk komunikasi interpersonal masuk dalam kategori cukup baik, apabila

dalam komunikasi interpersonal orang tua dengan anak kadang-kadang

membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan pengetahuan seks bebas

dengan cara percakapan, dialog, sharing pengalaman hidup, wawancara

maupun konseling.

3) Bentuk komunikasi interpersonal masuk dalam tidak baik, apabila dalam

komunikasi interpersonal orang tua dengan anak jarang membicarakan

berbagai hal yang berkaitan dengan pengetahuan seks bebas dengan cara

percakapan, dialog, sharing pengalaman hidup, wawancara maupun

konseling.

c. Tujuan komunikasi Interpersonal

Tujuan komunikasi interpersonal ibu dengan remaja putri adalah untuk

memberikan pemahaman tentang bahaya seks bebas dikalangan remaja putri,

pengukurannya adalah :

1) Tujuan komunikasi interpersonal ibu dengan remaja putri baik, apabila orang

tua merasakan bahwa komunikasi interpersonal dapat memberikan

pengetahuan remaja putri tentang bahaya seks bebas.
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2) Tujuan komunikasi interpersonal ibu dengan remaja putri cukup baik, apabila

orang tua merasakan bahwa komunikasi interpersonal cukup dapat

memberikan pengetahuan remaja putri tentang bahaya seks bebas.

3) Tujuan komunikasi interpersonal ibu dengan remaja putri tidak baik, apabila

orang tua merasakan bahwa komunikasi interpersonal tidak dapat

memberikan pengetahuan remaja putri tentang bahaya seks bebas.

2. Pengetahuan bahaya seks bebas indikatornya adalah :

a. Pengetahuan mengenai seks bebas

Pengetahuan mengenai seks bebas adalah pengetahuan tentang perilaku yang

didorong oleh hasrat seksual, dimana perilaku tersebut bertentangan dengan

sistem norma yang berlaku di masyarakat. Umumnya dilakukan diluar

hubungan pernikahan. Indikatornya adalah :

1) Pengetahuan mengenai seks bebas remaja putri baik, apabila remaja putri

sangat memahami pengetahuan tentang segala tingkah laku yang

didorong oleh hasrat seksual terhadap lawan jenis maupun sesama jenis

yang dilakukan diluar hubungan pernikahan, seperti sentuhan, Kissing,

Necking, dan intercourse.

2) Pemahaman mengenai bahaya seks bebas remaja putri cukup baik,

apabila remaja putri cukup memahami pengetahuan tentang segala

tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual terhadap lawan jenis

maupun sesama jenis yang dilakukan diluar hubungan pernikahan, seperti

sentuhan, Kissing, Necking, dan intercourse.
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3) Pemahaman mengenai bahaya seks bebas remaja putri tidak baik, apabila

remaja putri tidak memahami pengetahuan tentang segala tingkah laku

yang didorong oleh hasrat seksual terhadap lawan jenis maupun sesama

jenis yang dilakukan diluar hubungan pernikahan, seperti sentuhan,

Kissing, Necking, dan intercourse.

b. Penyebab perilaku seks bebas

Penyebab perilaku seks bebas adalah faktor-faktor yang menyebabkan

terjadinya perilaku seks bebas seperti pengaruh lingkungan, sosial budaya,

penghayatan keagamaan, penerapan nilai-nilai, faktor psikologis hingga faktor

ekonomi. Indikatornya adalah :

1) Pengetahuan mengenai penyebab perilaku seks bebas remaja putri baik,

apabila remaja putri sangat memahami pengetahuan tentang faktor-faktor

yang menyebabkan terjadinya perilaku seks bebas seperti pengaruh

keluarga, teman, lingkungan, kurangnya pengahayatan keagamaan, media

massa dll.

2) Pengetahuan mengenai penyebab perilaku seks bebas remaja putri cukup

baik, apabila remaja putri cukup memahami pengetahuan tentang faktor-

faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku seks bebas seperti pengaruh

keluarga, teman, lingkungan, kurangnya pengahayatan keagamaan, media

massa dll.
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3) Pengetahuan mengenai penyebab perilaku seks bebas remaja putri tidak

baik, apabila remaja putri tidak memahami pengetahuan tentang faktor-

faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku seks bebas seperti pengaruh

keluarga, teman, lingkungan, kurangnya pengahayatan keagamaan, media

massa dll.

c. Dampak perilaku seks bebas

Dampak perilaku seks bebas adalah masalah-masalah yang ditimbulkan akibat

perilaku seks bebas, baik masalah fisik, sosial, maupun psikologis.

Indikatornya adalah :

1) Pengetahuan mengenai dampak perilaku seks bebas remaja putri baik,

apabila remaja putri sangat memahami pengetahuan tentang masalah-

masalah yang ditimbulkan akibat perilaku seks bebas, baik masalah fisik,

sosial, maupun psikologis.

2) Pengetahuan mengenai dampak perilaku seks bebas remaja putri cukup

baik, apabila remaja putri cukup memahami pengetahuan tentang

masalah-masalah yang ditimbulkan akibat perilaku seks bebas, baik

masalah fisik, sosial, maupun psikologis.

3) Pengetahuan mengenai dampak perilaku seks bebas remaja putri tidak

baik baik, apabila remaja putri tidak memahami pengetahuan tentang

masalah-masalah yang ditimbulkan akibat perilaku seks bebas, baik

masalah fisik, sosial, maupun psikologis.
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Tabel 3.1 Indikator Definisi Operasional
Variabel Dimensi Indikator
Variabel X
Komunikasi Antar Pribadi
Ibu Dengan Remaja Putri

Aspek Komunikasi
Antarpribadi

Seberapa besar kepercayaan
remaja putri dengan ibunya
dalam proses komunikasi
antarpribadi
Seberapa besar dukungan
seorang ibu terhadap pesan
yang disampaikan oleh
remaja putri mengenai
permasalahan seks bebas
Seberapa besar Keterbukaan
Ibu dengan Remaja Putri
dalam memberikan
tanggapan mengenai
pengetahuan seks bebas

Bentuk Komunikasi
Antarpribadi

Cara ideal apa yang
digunakan dalam proses
komunikasi antarpribadi

Tujuan Komunikasi
Antarpribadi

Seberapa besar ibu merasa
bahwa peran nya
memberikan kontribusi
dalam hal perkembangan
intelektual remaja putri
tentang pengetahuan bahaya
seks bebas kepada anaknya

Variabel Y
Pengetahuan Bahaya Seks
Bebas

Pengertian seks bebas Seberapa besar pengetahuan
remaja putri tentang seks
bebas

Penyebab perilaku seks
bebas

Seberapa besar pengetahuan
remaja putri tentang faktor-
faktor yang menyebabkan
terjadinya perilaku seks
bebas

Dampak perilaku seks bebas Seberapa besar pengetahuan
remaja putri tentang bahaya
yang akan timbul akibat
perilaku seks bebas, baik
masalah fisik, sosial,
maupun psikologis
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E. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan pada remaja putri kelas 8 SMP Negeri 1

Bandar Lampung yang berumur 12 – 14 tahun.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2011:94) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri

atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dari karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi adalah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga

Singarimbun dan Effendi (2006:132).

Berdasarkan pendapat di atas, maka yang akan menjadi populasi pada penelitian

ini adalah seluruh siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Bandar Lampung yang berjumlah

179 orang, yang berusia 12 - 14 tahun dan terdiri dari 10 siswi kelas 8.1 sampai

8.10.
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Tabel 3.2. Data Siswi Kelas 8 SMP Negeri 1 Bandar Lampung.

BAGIAN KELAS 8 SMP NEGERI 1

BANDAR LAMPUNG

JUMLAH ANAK PER KELAS 8 SMP

NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

16 Siswi

18 Siswi

18 Siswi

16 Siswi

15 Siswi

21 Siswi

20 Siswi

15 Siswi

24 Siswi

16 Siswi

Jumlah Seluruh 179 Siswi

(Sumber : Data SMP Negeri 1 Bandar Lampung tahun 2015).

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2011:98) sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, Maksud dari penelitian

sampel adalah langkah untuk menggeneralisasikan dan sebagai representasi

dari populasi. Dan untuk pedoman mengambil jumlah sampel, peneliti

berpedoman pada pendapat dibawah ini :

Untuk sekedar ancer-ancer apabila subjeknya kurang dari seratus maka lebih

baik diambil semuanya sehingga menjadi penelitian populasi.  Selanjutnya
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jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25%

atau lebih. Arikunto (1989).

3. Penentuan Besar Sampel

Untuk menentukan besarnya sampel tiap-tiap anggota agar representatifnya

benar – benar merupakan hasil wakil dari keseluruhan populasi maka penulis

menggunakan rumus alokasi proposional sebagai berikut:

= NNd
Keterangan :

n : Sampel

N : Populasi

d2 : Sampel Error (Derajat Kesalahan Sampling = 0,1)

1 : Bilangan Konstanta Rakhmad (2009:113)

n = 179179(0,1 ) + 1 = 1792,79 = 64,15 = 64
Dengan demikian maka besarnya sampel adalah 64, 15 maka dibulatkan

menjadi 64 orang.
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4. Teknik Sampling

Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

Proporsional Random Sampling. Menurut Sugiyono (2011:110) Teknik

ini digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak

homogen. Teknik ini dilakukan dengan cara menyesuaikan jumlah sampel

yang harus di ambil dalam satu kelas dengan jumlah murid siswi yang

berbeda-beda setiap kelasnya 8 di SMP Negeri 1 Bandar Lampung.

Rumus metode alokasi proporsional Sugiarto dkk dalam Sugiyono

(2011:110) adalah sebagai berikut :

ℎ = ℎ ×
Keterangan :

n : Ukuran (total) sampel

N : Ukuran (total) Populasi

Nh : Ukuran Setiap Strata Populasi

nh : Ukuran Setiap Strata Sampel

Perhitungan sampel pada masing – masing sub populasi disajikan dalam

bentuk tabel sebagai berikut :



59

Tabel 3.3 Perhitungan sampel pada masing – masing sub populasi

No Kelas Nh N n nh=Nh/N×n

1 8.1 16 179 64 6

2 8.2 18 179 64 6

3 8.3 18 179 64 6

4 8.4 16 179 64 6

5 8.5 15 179 64 5

6 8.6 21 179 64 8

7 8.7 20 179 64 7

8 8.8 15 179 64 5

9 8.9 24 179 64 9

10 8.10 16 179 64 6

Jumlah Total 64

G. Sumber Data

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama di

lokasi pennelitian atau objek penelitian Bungin (2005;122). Yaitu dari seluruh

siswi Kelas 8 SMP Negeri 1 Bandar Lampung yang berusia 12-14 tahun. Data

ini diambil dengan cara angket atau kuisioner.
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H. Skala Data dan Penentuan Skor

Skala data yang digunakan dalam penelitian ini skala ordinal. Menurut

Singarimbun dan Effendi (2001;173), skala ordinal adalah skala yang digunakan

peneliti untuk mengurutkan responden dalam tingkatan mulai dari yang rendah

sampai paling tinggi. Dalam penelitian ini skor akan ditentukan dengan

menggunakan 3 jenjang, dengan penentuan skor sebagai berikut :

1) Jawaban A diberi skor 3 (Ya/Setuju)

2) Jawaban B diberi skor 2 (Kadang-kadang/Ragu)

3) Jawaban C diberi skor 1 (Tidak/Tidak setuju)

I. Uji Validitas dan Reabilitas

1. Validitas

Menurut Bungin (2005:197) Validitas adalah akurasi alat ukur terhadap yang

diukur walaupun dilakukan berkali-kali dan dimana-mana. Suatu instrument

yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi, sebaiknya instrument yang

kurang valid berarti memiliki validitas rendah.

Untuk mengukur tingkat validitas instrument, maka digunakan rumus product

moment dengan rumus sebagai berikut:

= .∑ − (∑ )(∑ )[ . ∑ − (∑ ) ][ . ∑ − (∑ )]
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Keterangan :

Yxy = koefisien korelasi Product Moment

N = jumlah individu dalam sampel

X = angka mentah untuk variabel X

Y = angka mentah untuk variabel Y

2. Reabilitas

Menurut Bungin (2005:201) reliabilitas merupakan kesesuaian alat ukur

dengan yang diukur, sehingga alat ukur itu dapat dipercaya atau dapat

diandalkan. Untuk mengukur tingkat reliabilitas kuisioner, digunakan rumus

alpha sebagai berikut :

= [ ][1∑ ]− 1 ∑
Keterangan :

α = nilai reliabilitas

K= jumlah item pertanyaan

∑ = nilai varians masing – masing item

∑ = nilai varians total

J. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Angket atau Kuisioner

Yaitu salah satu instrument pengumpulan data berupa serangkaian pertanyaan

secara alternatif yang diberikan kepada responden. Teknik ini menyertakan
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jawaban pilihan ganda guna mempermudah responden menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang ada, dan untuk menghindari jawaban yang menyimpang dari

tujuan penelitian.

K. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui besarnya nilai pengaruh komunikasi interpersonal ibu dengan

remaja putri terhadap pengetahuan bahaya seks bebas dikalangan remaja putri, dalam

penelitian ini digunakan rumus statistik Regresi Linier sederhana sebagai berikut :

Y= a + bX

Keterangan :

Y = Variabel yang dijelaskan (dependent variabel)

X = Variabel yang dijelaskan (independent variabel)

a = Konstanta

b = Koefisien regresi. Sugiyono (2009:237).

L. Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis, terlebih dahulu dicari nilai t hitung (student test), dengan

rumus sebagai berikut Sugiyono (2011:97) :

= √ − 2√1 −
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Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan membandingkan dengan

nilai t hitung dengan t table pada taraf signifikan 95%. Ketentuan yang dipakai

dalam perbandingan ini adalah :

Kriteria pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah :

a. Jika t hitung ≥ t table pada taraf signifikan 95% maka Ho ditolak, Ha diterima.

Berarti ada pengaruh komunikasi antarpribadi ibu dengan remaja putri

terhadap pengetahuan bahaya seks bebas dikalangan remaja putri.

b. Jika t hitung ≤ t table pada taraf signifikan 95% maka Ho diterima, Ha ditolak.

Berarti tidak ada pengaruh komunikasi antarpribadi ibu dengan remaja

putri terhadap pengetahuan bahaya seks bebas dikalangan remaja putri.


