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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif non-eksperimental yang 

berisfat deskriptif yaitu mendeskripsikan atau memaparkan peristiwa-

peristiwa penting yang terjadi pada masa kini. Rancangan penelitian ini 

adalah cross sectional karena pengukuran atau observasi data variabel 

independent dan dependent hanya satu kali pada satu saat. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Pupulasi 

Populasi adalah setiap subjek (misalnya pasien, manusia) yang 

memenuhi kriteria yang ditetapkan (Nursalam, 2013). Populasi yang 

menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah siswa SMP N 12 Yogyakarta 

yang berjumlah 336 orang terdiri dari kelas VII dan VIII dan siswa SMP N 

2 Sedayu yang berjumlah 352 orang terdiri dari kelas VII dan VIII. 

2. Sampel 

Sempel  adalah bagian dari populasi yang akan diteliti (Arikunto, 

2010). Sampel ini terdiri dari populasi yang dapat dipergunakan sebagai 

subjek penelitian. Sampel pada penelitian ini adalah siswa SMP N 12 

Yogyakarta yang berjumlah 182 orang terdiri dari kelas VII dan VIII dan 

siswa SMP N 2 Sedayu yang berjumlah 187 orang terdiri dari kelas VII dan 

VIII. 
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Cara pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

simple random sampling yaitu pemilihan sampel yang diambil secara acak. 

Menurut Nursalam (2013) cara perhitungan untuk menentukan jumlah 

sampel adalah sebagai berikut: 

   
 

          
 

Keterangan: 

n  = Besar sampel 

N  = Besar populasi 

d  = tingkat kepercayaan atau ketepatan yang diinginkan, yaitu 0,05 

 

Berikut perhitungan sampel yang diambil untuk SMP 2 Sedayu: 

   
 

          
 

   
   

              
 

  
   

    
 

        

Hasil perhitungan didapatkan sampel untuk SMP 2 Sedayu adalah sebayak 

187 responden. 

Berikut perhitungan sampel yang diambil untuk SMP 12 Yogyakarta: 

   
 

          
 

   
   

              
 

  
   

    
 

      

Hasil perhitungan didapatkan sampel untuk SMP 12 Yogyakarta adalah 

sebayak 182 responden.  
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Kriteria inklusi dalam penelitian ini, yaitu: 

a) Siswa aktif dari SMP N 12 Yogyakarta dan SMP N 2 Sedayu 

b) Siswa yang bersedia menjadi responden dalam penelitian 

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini, yaitu: 

a) Siswa yang tidak lengkap mengisi kuesioner 

b) Siswa yang tidak mengembalikan kuesioner 

c) Siswa yang tidak mengikuti proses penelitian hingga selesai 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian telah dilakukan di SMP N 12 Yogyakarta dan SMP N 2 

Sedayu. Pengambilan data pada penelitian ini telah dilaksanakan pada 

bulan Maret-April 2017. 

D. Variabel dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Variabel pada penelitian ini adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku seksual berisiko pada remaja di Rural area dan 

Urban Area. Faktor-faktor yang akan di teliti pada penelitian ini adalah 

faktor pengetahuan, faktor pemahaman agama, faktor sumber informasi 

(media), faktor peran orang tua atau keluarga dan faktor pengaruh teman 

sebaya. 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 
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No Variabel 
Definisi 

Operasional 

Cara 

Pengukur

an 

Skala 

Pengukur

an 

Hasil 

a. Perilaku 

seksual 

berisiko 

Perilaku seksual 

berisiko adalah 

perilaku atau 

aktivitas seksual 

yang dilakukan oleh 

remaja seperti 

berpegangan tangan, 

berciuman, 

berpelukan,  yang 

dapat menimbulkan 

berbagai risiko 

seperti terkena 

penyakit menular 

seksual/AIDS, 

kehamilan yang 

tidak diharapkan, 

dan aborsi. 

Kuesioner Nominal 1.  

Tidak 

Berisiko 

<50% 

Berisiko 

>50% 

b. Pengetahu

an seksual 

berisiko 
 

Pengetahuan seksual 

berisiko: 

pemahaman yang 

dimiliki oleh 

seseorang seperti 

ciri-ciri seks, 

perkembangan fisik 

organ seksual, 

bentuk perilaku 

seksual berisiko, dan 

dampak dari 

perilaku seksual 

berisiko. 

Kuesioner 

 

Nominal  Baik≥ 

50% 

Tidak 

baik 

<50% 

c. Pemahaman 

agama 

Pemahaman agama: 

pengetahuan 

seseorang tentang 

agama, seperti aturan 

agama tentang 

pergaulan dengan 

lawan jenis, hal-hal 

yang dilarang dan 

dianjurkan oleh 

agama, perilaku 

seksual menurut 

agama dan hukum 

perilaku seksual.  

Kuesioner Ordinal Baik≥ 

50% 

Tidak 

baik 

<50% 
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No. Variabel 
Definisi 

Operasional 

Cara 

Pengukuan 

Skala 

Pengukuran 
Hasil 

d. Sumber 

informasi 

(media) 

Sumber informasi 

(media): media TV, 

internet, handphone 

dan radio yang 

digunakan remaja 

untuk memperoleh 

akses pornografi. 

Kuesioner 

 

 

 

 

Nominal  

 

 

 

Banyak≥ 

50% 

Sedikit< 

50% 

e. Peran orang 

tua/keluarga 

Peran orang 

tua/keluarga: usaha 

yang dilakukan 

orang tua  seperti 

mengingatkan cara 

berpakaian, 

membatasi 

pergaulan dengan 

lawan jenis, dan 

memberikan 

pengawasan dan 

perhatian. 

Kuesioner Nominal Baik≥50

% 

Kurang 

Baik<50

% 

f. Pengaruh 

teman 

sebaya 

Pengaruh teman 

sebaya: Pengaruh 

yang didapatkan 

oleh seseorang dari 

pergaulannya 

dengan teman 

kelas atau teman 

beramain yang 

berdampak pada 

perilaku seksual 

berisiko. 

Kuesioner Nominal Baik< 

50% 

Tidak 

Baik≥50

% 

 

E. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan 5 

kuesioner yaitu kuesioner perilaku seksual berisiko, pengetahuan tentang 

seksual berisiko, pemahaman agama, peran keluarga, sumber informsi 

(media) dan pengaruh teman sebaya. Adapun kuesioner sebagai berikut:  
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1. Kuesioner Perilaku Seksual berisiko 

Kuesioner perilaku seksual berisiko pada penelitian ini mengadopsi 

dari kuesioner penelitian sebelumnya yaitu Darmasih (2009). Kuesioner 

perilaku seksual berisiko sebanyak 6 item pertanyaan. Pada kuesioner ini 

berisi pertanyaan tentang perilaku seksual berisiko yang pernah 

dilakukan. Pertanyaan yang bersifat mendukung (favorable) berjumlah 6. 

Hasil perilaku seksual berisiko akan di kategorikan menjadi 2 yaitu: 

Berisiko >50% dan tidak berisiko <50%. 

Tabel 3.2 Kisi-kisi instrumen kuesioner perilaku seksual berisiko 

Pernyataan 
Nomer 

Item 

Jumlah 

Soal 

Perilaku seksual berisiko : 

- Mengobrol berdua 

- Nonton berdua 

- Jalan-jalan berdua keluar rumah 

- Berpegangan tangan 

- Berpelukan 

- mencium/dicium 

        

1 

2 

3 

4 

        5 

        6 

6 

 

2. Kuesioner Pengetahuan Tentang Seksual berisiko 

Kuesioner pengetahuan tentang seksual berisiko pada penelitian ini 

mengadopsi dari kuesioner penelitian sebelumnya yaitu Darmasih 

(2009). Kuesioner pengetahuan tentang seksual berisiko sebanyak 9 item 

pernyataan. Pada kuesioner ini berisi pernyataan tentang perilaku seksual 

berisiko. Pernyataan yang bersifat mendukung (favorable) berjumlah 9. 

Hasil pengetahuan tentang seksual berisiko akan di kategorikan menjadi 

2 yaitu: baik≥50% dan tidak baik <50%. 
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Tabel 3.3 Kisi-kisi instrumen kuesioner pengetahuan perilaku seksual 

berisiko 

Pernyataan 
Nomer 

Item 

Jumlah 

Soal 

Pengetahuan tentang perilaku seksual 

berisiko 

- Ciri-ciri seks remaja laki-laki 

- Ciri-ciri seks remaja perempuan 

- Pengertian menstruasi 

- Perkembangan fisik organ seksual 

- Pengertian perilaku seksual 

- Bentuk perilaku seksual berisiko 

- Kehamilan yang tidak diinginkan 

- PMS dan HIV/AIDS 

- Penyebab PMS dan HIV/AIDS 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

    9 

 

3. Kuesioner Pemahaman Agama 

Kuesioner pemahaman agama pada penelitian ini mengadopsi dari 

kuesioner penelitian sebelumnya yaitu Darmasih (2009). Kuesioner 

pemahaman agama  sebanyak 8 item pernyataan. Pada kuesioner ini 

berisi pernyataan tentang agama, seperti hal-hal yang dilarang dan 

dianjurkan dalam agama, perilaku seksual berisiko menurut agama, dan 

hukum melakukan seksual. Pernyataan yang bersifat mendukung 

(favorable) berjumlah 7 dan pernyataan yang bersifat tidan mendukung 

(unfavorable) berjumlah 1. Hasil pemahaman agama akan di kategorikan 

menjadi 2 yaitu: baik≥50% dan tidak baik <50%. 

Tabel 3.4 Kisi-kisi instrumen kuesioner pemahaman agama perilaku seksual 

berisiko 
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Pernyataan 
Nomer 

Item 

Jumlah 

Soal 

Pemahaman agama: 

- Perintah tuhan 

- Melaksanakan ibadah 

- Hukum pacaran menurut agama 

- Hukum berpegangan tangan 

- Ketaatan beribadah 

- Berpelukan dan berciuman 

- Larangan agama melakukan hubungan 

seksual pra nikah 

- Norma agama tentang perilaku seksual pra 

nikah 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

 

8 

 

4. Kuesioner Sumber Informasi (Media) 

Kuesioner sumber informasi (media) pada penelitian ini 

mengadopsi dari kuesioner penelitian sebelumnya yaitu Darmasih 

(2009). Kuesioner sumber informasi (media) sebanyak 14 item 

pertanyaan. Pada kuesioner ini berisi pertanyaan tentang media atau 

sumber informasi yang di dapat oleh seseorang untuk mengakses situs 

pornografi, seperti dari televisi, internet, handphone, dan radio. 

Pertanyaan yang bersifat mendukung (favorable) berjumlah 14. Hasil 

sumber informasi (media) akan di kategorikan menjadi 2 yaitu: 

banyak≥50% dan sedikit <50%. 

Tabel 3.5 Kisi-kisi instrumen kuesioner sumber informasi (media) perilaku 

seksual berisiko 

Pernyataan 
Nomer 

Item 

Jumlah 

Soal 

Sumber informasi (media) : 

- Televisi 

- Internet 

- Handphone (Hp) 

- Radio 

 

1 

2 

3 

4 

  14 
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- VCD 

- Buku bacaan 

- Majalah 

- Koran 

- Film atau video 

- Video porno 

- Poster 

- Brosur atau pamflet 

- Teman 

- Sumber lain 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 

5. Kuesioner Peran orang Tua/Keluarga 

Kuesioner peran orang tua/keluarga pada penelitian ini mengadopsi 

dari kuesioner penelitian sebelumnya yaitu Darmasih (2009). Kuesioner 

peran keluarga (media) sebanyak 10 item pertanyaan. Pada kuesioner ini 

berisi pertanyaan tentang peran atau pola asuh orang tua terhadap anak. 

Pertanyaan yang bersifat mendukung (favorable) berjumlah 8. Hasil 

peran orang tua/keluarga akan di kategorikan menjadi 2 yaitu: baik≥50% 

dan tidak baik <50%. 

Tabel 3.6 Kisi-kisi instrumen kuesioner peran orang tua/keluarga perilaku 

seksual berisiko 

Pertanyaan 
Nomer 

Item 

Jumlah 

Soal 

Peran orang tua/keluarga : 

- Tempat tinggal 

- Komunikasi dengan orang tua 

- Perceraian orang tua 

- Pertengkaran orang tua 

- Mengingatkan cara berpakaian 

- Membatasi pergaulan dengan lawan jenis 

- Pengawasan dan perhatian orang tua 

- Bertanya tentang perilaku seksual berisiko  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8 
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6. Kuesioner Teman Sebaya 

Kuesioner perilaku remaja dengan teman sebayanya pada 

penelitian ini mengadopsi dari kuesioner penelitian sebelumnya yaitu 

Darmasih (2009). Kuesioner pengaruh teman sebaya sebanyak 3 item 

pertanyaan. Pada kuesioner ini berisi pertanyaan tentang pengaruh teman 

sebaya terhadap perilaku seksual berisiko. Pertanyaan yang bersifat 

mendukung (favorable) berjumlah 3. Hasil pengaruh teman sebaya akan 

di kategorikan menjadi 2 yaitu: baik<50% dan tidak baik ≥50%. 

Tabel 3.7 Kisi-kisi instrumen kuesioner penngaruh teman sebaya terhadap 

perilaku seksual berisiko 

Pertanyaan 
Nomer 

Item 

Jumlah 

Soal 

Perilaku seksual berisiko : 

- Pergi dengan lawan jenis malam hari 

- Pulang larut malam dengan teman 

- Teman mengajak menonton video porno 

 

1 

2 

3 

3 

 

Skor kuesioner ini adalah untuk pertanyaan/pernyataan favoreble 

jawaban benar skor 1 dan jawaban salah skor 0, untuk 

pertanyaan/pernyataan unfavorable jawaban benar skor 0 dan jawaban salah 

skor 1. 
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F. Uji Validitas dan Rliabiliktas 

1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah pengamatan dan pengukuran yang berarti 

keandalan instrumen dalam pengumpulan data dan instrummen harus 

adapat mengukur apa yang seharusnya di ukur (Nursalam, 2013).   

Kuesioner yang akan diberikan kepada responden berupa 

kuesioner pengetahuan tentang seksual berisiko, sumber informasi 

(media), peran orang tua/keluarga dan pemahaman agama mengadposi dari 

penelitian Darmasih (2009), dan dengan melakukan perubahan. Kuesioner 

ini telah dilakukan uji validitas dengan nilai validitas perilaku seksual 

berisiko >0,361 (valid), pengetahuan seksual >0,361 (valid), peran orang 

tua >0,361 (valid), sumber informasi >0,361 (valid), dan pengaruh teman 

sebaya >0,361 (valid). Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan uji 

pearson product moment. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah kesamaan hasil pengukuran dan pengamatan 

diamati berkali-kali dalam waktu yang berbeda. Alat dan cara mengukur 

sama-sama memegang peran yang penting dalam waktu yang bersamaan 

(Nursalam, 2013). Kuesioner ini telah dilakukan uji reliabilitas dengan 

nilai reliabilitass kuesioner pengetahuan tentang seksual berisiko (0,752), 

sumber informasi (media) (0,752), peran orang tua/keluarga (0,768), 

pemahaman agama (0,751), teman sebaya (0,907), dan seluruh nilai 
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reliabilitas kuesioner  >0,600 yang menjadi batas minimum reliabilitas. Uji 

reabilitas dalam penelitian ini menggunakan KR 20. 

G. Cara Pengambilan Data 

Cara pengambilan data terdiri dari dua tahap, yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan dalam penelitian ini adalah proses pembuatan 

proposal, selanjutnya mengajuakan dan mendapatkan persetujuan resmi 

dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta dengan nomor uji etik 190/EP-FKIK-

UMY/III/2017 untuk melakukan penelitian. Setelah itu peneliti 

mengajukan dan mendapatkan surat izin untuk melakukan pengambilan 

data di SMP N 12 Yogyakarta dan SMP N 2 Sedayu. Setelah itu peneliti 

menyiapkan instrument penelitian dalam bentuk kuesioner termasuk 

informed consent. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksaan dalam penelitian ini adalah peneliti datang ke 

SMP 12 Yogyakarta dan SMP N 2 Sedayu untuk meminta izin kepada 

kepala sekolah untuk mengambil data. Pengambilan data di SMP N 12 

Yogyakarta dilakukan pada bulan Maret, sedangakan pengambilan data 

di SMP 2 Sedayu dilakukan pada bulan April. Setelah itu kuesioner 

dipersiapkan dengan cara menulis angka 1-15 pada setiap kuesioner, 

kemudian peneliti masuk ke dalam setiap kelas bertemu dengan 

responden dan memilih sampel untuk dijadikan sampel penelitian dengan 
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cara membagikan lembar kuesioner pada setiap siswa yang terdiri dari 2 

siswa dalam 1 tempat duduk, tetapi hanya 1 siswa yang mendapat 

kuesioner dan siswa yang duduk disebelahnya mendapatkan kuesioner 

lain yang tidak sama dengan teman sebelahnya. Siswa yang mendapatkan 

kuesioner yang bertuliskan angka 1-15 menjadi sampel penelitian atau 

responden, sedangkan siswa yang mendapat kuesioner lain tidak menjadi 

sampel penelitian. Selanjutnya peneliti memberitahukan maksud 

kedatangan serta tujuan penelitian, dan meminta persetujuan responden 

dengan menandatangani informed consent. Setelah responden mengisi 

informed consent, responden dipersilahkan untuk mengisi kuesioner dan 

diberikan waktu selama 20-30 menit, pengisian kuesioner ini dilakukan 

pada jam mata pelajaran BK dan pengisian dilakukan didalam ruang 

kelals. Setelah data didapatkan, peneliti menginput data kedalam 

Ms.Excel untuk mendapatkan prosentase dari setiap kuesioner dan 

kemudian peneliti melakukan coding pada setiap kategori faktor. Setelah 

dilakukan coding kemudian data hasil coding dimasukan kedalam 

aplikasi pengolah data yaitu SPSS.16. Setelah hasil didapatkan kemudian 

peneliti menginterpretasikan hasil dalam bentuk laporan penelitian. 
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H. Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan setelah semua data terkumpul. Pengolahan 

dapat dalam penelitian ini menggunakan SPSS.16 Pengolahan data 

dilakukan untuk mendapatkan hasil dari kuesioner yang telah diisi oleh 

responden. Tahap-tahap pengolahan data antara lain: 

1. Editing 

Editing merupakan pengecekan dan perbaikan isian formulir atau 

kuesioner yang akan diinput datanya. Kuesioner dalam penelitian ini 

semua pertanyaan sudah terisi, isidan jawaban konsisten antara 

pertanyaan satu dengan yang lain. Setelah dicek kuesioner diinput 

kedalam Ms.Excel. 

2. Coding 

Coding merupakan kegiatan merubah data berbentuk huruf menjadi 

data berbentuk angka atau bilangan. Coding yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah pada setiap kategori faktor yang dirubah menjadi 

angka yaitu angka 1 dan 2. 

3. Processing 

Processing pemerosesan data dalam penelitian ini adalah dengan 

memasukan data yang telah di coding dari Ms.Excel kedalam program 

pengolah data yaitu SPSS.16. 
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4. Cleaning 

Cleaning atau pembersiahan data merupakan kegiatan pengecekan 

kembali data yang dimasukan, dalam penelitian ini data yang telah 

dimasukan tidak terjadi kesalahan. 

I. Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk memudahkan interpretasi dan menguji 

hipotesis penelitian, melalui: 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan pada tiap variabel yang akan diteliti 

yaitu untuk melihat distribusi dan proporsinya. Analisis univariat untuk 

melihat distribusi dan proporsi dari perilaku seksual berisiko dan faktor-

faktor yang mempengaruhi, seperti pengetahuan, pemahaman agama, 

sumber informasi (media), peran orang tua/keluarga dan peran teman 

sebaya. Penyajiannya dilakukan secara deskriptif dalam bentuk 

prosentase (Sugiyono, 2011).  

Jumlah skor dibagi jumlah total soal dan dikalikan 100%, sehingga 

didapatkan nilai P (prosentase). 

      
 

 
      

Keterangan: 

P : Prosentase 

x : Jumlah jawaban 

n  : Jumlah pertanyaan 
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2. Analisis Bivariat 

Penelitian ini menggunakan analisis bivariat. Analisis bivariat 

dilakukan untuk mengetahui antara variabel independent (faktor 

predisposisi, pendorong, penguat) dan variabel dependent (perilaku 

seksual berisiko). Uji yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

chi square. uji bivariat dilakukan untuk menyeleksi variabel-variabel 

dengan menggunakan uji Chi-Square dengan derajat kepercayaan 95%. 

Jika nilai p<0,05 berarti hubungan bermakna (signifikan), dan jika nilai 

p>0,05 berarti tidak ada hubungan yang bermakna (signifikan). Nilai p 

merupakan kekuatan hubungan dari setiap variabel. 

3. Analisis Mulitivariat 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui variabel-variabel 

independent yang berhubungan dengan variabel dependent, serta 

mengetahui variabel mana yang paling dominan hubungannya dengan 

variabel dependent. Uji yang digunakan adalah uji regresi logistik 

berganda dengan variabel yang pada analisis bivariate mempunyai 

nilai p <0,25. Syarat menggunakan uji regresi logistik berganda 

sendiri adalah dengan tabel 2x2 agar nilai OR dapat diperoleh. OR 

merupakan ukuran peluang terjadinya suatu variabel (Dahlan, 2014)..  
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J. Etik Penelitian 

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan beberapa prinsip dalam 

pertimbangan etik, yaitu: 

1. Informed Consent 

Sebelum melakukan penelitian ini maka diedarkan lembar 

persetujuan untuk menjadi reponden, dengan tujuan agar subjek mengerti 

maksud dan tujuan penelitian serta mengetahui dampaknya. Siswa yang 

bersedia menjadi responden, memberikan persetujuan dengan mengisi 

dan menandatangani informed consent. 

2. Confidentiality 

Sebelum melakukan pengisisan kuesioner, peneliti menjelaskan 

kepada responden bahwa setiap informasi yang telah dikumpulkan dari 

responden akan dijamin kerahasiaanya oleh peneliti. 

3. Anonymity 

Sebelum melakukan pengisian kuesioner, peneliti juga menjelaskan 

kepada responden tentang pengisian nama pada lembar kuesioner, bahwa 

responden yang tidak ingin mengisikan namanya, responden dapat 

mengisi dengan inisial atau kode. Peneliti akan menjaga kerahasiaan 

identitas responden dengan menggunakann nama inisial atau kode 

sehingga identitas responden dapat terjaga dengan baik. 

 

 

 


