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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif

korelasional yang bersifat kasuistik. Arikunto (2002) berpendapat, penelitian

kuantitatif adalah penelitian yang datanya berupa angka-angka, Korelasional

adalah meneliti hubungan-hubungan di antara variabel-variabel yang diteliti,

sejauh mana variabel satu berhubungan dengan yang lain. Penelitian ini bersifat

kasuistik, artinya masalah (perilaku seks mahasiswi) yang spesifik terjadi dan

dihadapi (Salirawati, 2011) oleh sales promotion girl yaitu seks secara bebas.

Alasan lain, disebabkan pemilihan subjek yang memiliki latar belakang yang

relatif sama yaitu berprofesi ganda sebagai sales promotion girl yang memberikan

layanan seks, menyebabkan keterbatasan jumlah subjek penelitian (Setiawan,

Budiningsih & Andromeda, 2013).

Penelitian ini menghubungkan sikap terhadap gaya hidup mewah (X)

dengan perilaku seks bebas (Y).

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Variabel Independen (X) : Sikap terhadap gaya hidup mewah

Variabel Dependen (Y) : Perilaku seks bebas
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2. Definisi Operasional

a. Sikap Terhadap Gaya Hidup Mewah

Sikap terhadap gaya hidup mewah adalah respon positif atau negatif sales

promotion girl terhadap pola hidup sehari-hari yang dinyatakan dalam

kegiatan, minat dan pendapat untuk membelajakan uang dan mengalokasi

waktunya pada benda-benda mewah sebagai respon terhadap perkembangan

zaman dan teknologi yang modern sehingga menimbulkan semacam

kesiapan untuk bereaksi dengan cara-cara tertentu yang mengkombinasikan

reaksi kognitif, afektif dan konatif pada sales promotion girl.

Sikap terhadap gaya hidup mewah ini diukur berdasarkan tingkat kesiapan

dalam mengambil keputusan yang diturunkan dari komponen sikap oleh

Walgito (2003). Aspek yang diukur adalah:

1) Komponen kognitif, yaitu pengetahuan dan pandangan sales promotion

girl mengenai gaya hidup mewah di lingkungannya. Indikatornya:

a) Pengetahuan mengenai gaya hidup mewah.

b) Pandangan mengenai gaya hidup mewah.

2) Komponen afektif, yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa

senang atau tidak senang sales promotion girl terhadap gaya hidup

mewah. Indikatornya:

a) Rasa senang terhadap gaya hidup mewah.

b) Rasa tidak senang terhadap gaya hidup mewah.

3) Komponen konatif, yaitu komponen yang berhubungan dengan

kecenderungan bertindak terhadap gaya hidup mewah. Komponen ini
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menunjukkan intensitas sikap, yaitu besar kecilnya kecenderungan

bertindak atau berperilaku sales promotion girl terhadap objek sikap.

Indikatornya :

a) Kecenderungan berperilaku gaya hidup mewah.

b) Kecenderungan memakai atribut gaya hidup yang mewah.

b. Perilaku Seks Bebas

Perilaku seks bebas ialah suatu aktifitas seksual yang dilakukan oleh sales

promotion girl yang belum ada ikatan resmi (pernikahan) mulai dari

aktivitas seks yang paling ringan sampai tahapan senggama. Indikator

perilaku seks bebas meliputi:

1) Berpegangan tangan: menyentuh tangan, menggenggam, menggandeng.

2) Berpelukan : memeluk, merangkul.

3) Necking : mencium kening, mencium pipi, mencium bibir, mencium

leher, mencium payudara

4) Meraba bagian tubuh yang sensitif : meraba buah dada, meraba alat

kelamin.

5) Petting : menempelkan alat kelamin (dengan pakaian atau tanpa

pakaian).

6) Oral seks atau seks menggunakan bantuan organ mulut.

7) Sexual intercourse atau hubungan seks (menggunakan kondom atau

tanpa kondom).
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C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah sales promotion girl yang berstatus

mahasiswi di Pekanbaru serta berprofesi ganda yaitu memberikan layanan seksual

kepada pria untuk mendapatkan kesenangan materi yang lebih besar. Jumlah

subjek dalam penelitian ini adalah 43 orang.

Subjek dalam penelitian ini unik, tidak ada data yang pasti mengenai jumlah

subjek. Adapun kriteria dalam pemilihan subjek adalah; a) mahasiswi perguruan

tinggi negeri dan swasta, b) lajang atau belum menikah, c) berusia 18 sampai 26

tahun, d) berprofesi sebagai SPG, e) berdomisili di lingkungan Pekanbaru, f)

orientasi seks heterogen yang bebas, g) melayani jasa seks untuk mendapatkan

kesenangan materi lebih besar.

D. Metode Pengambilan Data

Metode pengambilan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah

metode skala psikologi. Adapun skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah

skala sikap terhadap gaya hidup mewah dan skala perilaku seks bebas.

1. Alat Ukur Sikap Terhadap Gaya Hidup Mewah

Untuk mengungkap sikap terhadap gaya hidup mewah digunakan skala

sikap terhadap gaya hidup mewah. Skala sikap terhadap gaya hidup mewah

disusun berdasarkan komponen-komponen sikap yang dikemukakan oleh Walgito

(2003), yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konasi.

Untuk penelitian ini, nilai diberikan berkisar 1 (satu) hingga 4 (empat)

dengan ketentuan sebagai berikut:
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a. Untuk pernyataan Favorabel jawaban SS (Sangat Setuju) di beri skor 4

(empat), untuk jawaban S (Setuju) di beri skor 3 (tiga), untuk jawaban TS

(Tidak Setuju) di beri skor 2 (dua), untuk jawaban STS (Sangat Tidak

Setuju) diberi skor 1 (satu).

b. Untuk pernyataan unfavorabel jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) di beri

skor 4 (empat), untuk jawaban TS (Tidak Setuju) di beri skor 3 (tiga), untuk

jawaban S (Setuju) di beri skor 2 (dua), untuk jawaban SS (Sangat Setuju)

di beri skor 1 (satu).

Tabel 3.1
Blueprint dan sebaran aitem skala sikap terhadap gaya hidup mewah (X) untuk
tryout

No Aspek Indikator Favorabel Unfavorabel Total
1. Kognitif 1. Pengetahuan

mengenai gaya
hidup mewah

1, 11, 21, 31 2, 12, 22, 32 8

2. Pandangan
mengenai gaya
hidup mewah

3, 13, 23, 33 4, 14, 24, 34 8

2. Afektif 3. Rasa senang
terhadap gaya
hidup mewah

5, 15, 25, 35,
41

6, 16, 26, 36,
42

10

3. Konatif 4. Kecenderungan
berperilaku gaya
hidup mewah

7, 17, 27, 37 8, 18, 28, 28 8

5. Kecenderungan
memakai atribut
gaya hidup
mewah

9, 19, 29, 39 10, 20, 30, 40 8

Jumlah 42

2. Alat Ukur Perilaku Seks Bebas

Skala perilaku seks bebas disusun berdasarkan perilaku yang berkaitan

dengan aktivitas seks bebas oleh beberapa ahli meliputi: berpegangan, berpelukan,
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mencium, necking, meraba daerah sensitif (petting), oral genital sex, sampai

dengan sexual intercourse atau hubungan seksual.

Untuk penelitian ini, nilai diberikan berkisar 1 (satu) hingga 4 (empat)

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk pernyataan Favorabel jawaban SS (Sangat Sesuai) di beri skor 4

(empat), untuk jawaban S (Sesuai) di beri skor 3 (tiga), untuk jawaban TS

(Tidak Sesuai) di beri skor 2 (dua), untuk jawaban STS (Sangat Tidak

Sesuai) diberi skor 1 (satu).

2. Untuk pernyataan unfavorabel jawaban STS (Sangat Tidak Sesuai) di beri

skor 4 (empat), untuk jawaban TS (Tidak Sesuai) di beri skor 3 (tiga), untuk

jawaban S (Sesuai) di beri skor 2 (dua), untuk jawaban SS (Sangat Sesuai)

di beri skor 1 (satu).

Tabel 3.2
Blueprint dan sebaran aitem skala perilaku seks (Y) untuk tryout

No Indikator Favorabel Unfavorabel Total
1. Berpegangan tangan 1, 15 2, 16 4
2. Berpelukan 3, 17, 29 4, 18, 30 6
3. Necking 5, 19 6, 20 4
4. Meraba bagian tubuh

yang sensitif
7, 21, 31 8, 22, 32 6

5. Petting 9, 23, 33 10, 24, 34 6
6. Oral seks 11, 25, 35 12, 26, 36 6
7. Sexual intercourse 13, 27, 37 14, 28, 38 6

Jumlah 19 19 38

E. Validitas, Seleksi Aitem, dan Reliabilitas

Untuk mengungkap aspek-aspek atau variabel-variabel yang ingin diteliti

diperlukan alat ukur atau skala yang reliabel dan valid, supaya kesimpulan

penelitian tidak keliru dan tidak memberikan gambaran yang jauh berbeda dari
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keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu validitas dan reliabilitas pengukuran

sangat penting.

1. Validitas

Validitas yang digunakan adalah validitas isi. Menurut Sugiyono (2009),

validitas isi dapat dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrument. Dalam kisi-

kisi itu terdapat variabel yang diteliti, indikator sebagai tolok ukur dan nomor

butir (aitem) pertanyaan atau penyataan yang telah dijabarkan dari indikator.

Dengan kisi-kisi instrument itu maka pengujian validitas dapat dilakukan dengan

mudah dan sistematis.

Pada setiap instrument baik tes maupun non tes terdapat butir-butir (aitem)

penyataan. Untuk menguji validitas butir-butir instrument lebih lanjut, maka

peneliti menggunakan pendekatan professional judgement dengan

mengkonsultasikan bersama ahli (dosen pembimbing), maka selanjutnya

diujicobakan, dan dianalisis dengan analisis aitem.

2. Seleksi Aitem dan Daya Beda

Dalam seleksi aitem skala psikologi yang mengukur atribut afektif,

parameter, yang paling penting adalah daya beda atau daya diskriminasi aitem.

Daya beda atau daya diskriminasi aitem adalah sejauh mana aitem mampu

membedakan antara individu atau kelompok individu yang memiliki dan tidak

memiliki atibut yang diukur. Indeks daya diskrminasi aitem merupakan pula

indikator keselarasan atau konsistensi antara fungsi aitem dengan fungsi skala
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secara keseluruhan yang dikenal dengan istilah konsistensi aitem total (Azwar,

2001).

Pengajuan daya diskriminasi aitem menghendaki dilakukannya komputasi

koefisien korelasi antara distribusi skor aitem dengan suatu kriteria yang relevan,

yaitu distribusi skor skala itu sendiri. Untuk memperoleh daya diskriminasi aitem

digunakan teknik korelasi Product Moment. Teknik korelasi Product Moment

merupakan pengujian validitas alat ukur dengan menggunakan pendekatan

konsistensi internal yang dilakukan dengan cara menghubungkan atau

mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor totalnya (Azwar, 2000).

Menurut Azwar (2000), biasanya pemilihan aitem berdasarkan korelasi

aitem total digunakan batasan rxy ≥ 0,30. Semua aitem yang mencapai koefisien

korelasi minimal 0,30 daya bedanya dianggap memuaskan. Namun apabila jumlah

aitem yang lolos ternyata masih tidak mencukupi jumlah yang diinginkan, kita

dapat mempertimbangkan untuk menurunkan sedikit batas krteria menjadi 0,25.

Hasil analisis 42 aitem sikap terhadap gaya hidup mewah (X) yang telah

diuji coba terdapat 15 aitem yang gugur dan 27 aitem yang diterima, dengan daya

beda aitem total di atas 0,3 yaitu berkisar antara 0,359-0,729. Berikut ini

menunjukkan blueprint skala sikap terhadap gaya hidup mewah (X) dengan aitem

yang valid dan gugur setelah dilakukan uji coba (tryout), dapat dilihat pada tabel

3.3 berikut:
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Tabel 3.3
Blueprint dan sebaran aitem skala sikap terhadap gaya hidup mewah (X) yang
gugur dan valid

Aspek Indikator Favorabel Unfavorabel
Total

Valid Gugur Valid Gugur

Kognitif 1.Pengetahuan
mengenai gaya
hidup mewah

1, 11, 21, 31 2, 22, 12, 32 8

2.Pandangan
mengenai gaya
hidup mewah

3, 23, 33 13, 34 4, 14,
24,

8

Afektif 3.Rasa senang
terhadap gaya hidup
mewah

5, 15, 25,
35,

41 16, 26, 36,
42

6, 10

Konatif 4.Kecenderungan
berperilaku gaya
hidup mewah

7, 17, 27,
37

- 28, 8, 18,
38

8

5.Kecenderungan
memakai atribut
gaya hidup mewah

9, 19, 29,
39

- 40 10,
20,
30,

8

Jumlah 18 3 9 12 42

Selanjutnya pada variabel perialaku seks bebas (Y) hasil analisis terhadap

38 aitem skala yang telah diuji coba terdapat 3 aitem yang gugur dan 35 aitem

yang diterima. Dengan koefisien korelasi aitem total di atas 0,3 yaitu berkisar

antara 0,336 - 0,853.

Berikut ini menunjukkan blueprint skala perilaku seks bebas (Y) dengan

aitem yang diterima dan gugur setelah dilakukan uji coba, dapat dilihat pada tabel

3.4 berikut:
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Tabel 3.4
Blueprint dan sebaran aitem skala perilaku seks (Y) yang gugur dan valid

No Indikator Favorabel Unfavorabel
Total

Valid Gugur Valid gugur
1. Berpegangan tangan 1, 15 - 2, 16 - 4
2. Berpelukan 17, 29 3 4, 30 18 6
3. Necking 5, 19 - 6, 20 - 4
4. Meraba bagian tubuh

yang sensitif
7, 21, 31 - 22, 32 8 6

5. Petting 9, 23, 33 - 10, 24, 34 - 6
6. Oral seks 11, 25, 35 - 12, 26, 36 - 6
7. Sexual intercourse 13, 27, 37 - 14, 28, 38 - 6

Jumlah 18 1 17 2 38

Berdasarkan hasil uji indeks daya beda aitem yang baik dan gugur, maka

disusun blueprint skala sikap terhadap gaya hidup mewah (X) dan skala perilaku

seks bebas (Y) yang akan digunakan untuk penelitian. Uraiannya dapat dilihat

secara rinci dalam tabel 3.5 untuk skala sikap terhadap gaya hidup mewah dan

tabel 3.6 untuk skala perilaku seks bebas, sebagai berikut:

Tabel 3.5
Blueprint dan sebaran aitem skala sikap terhadap gaya hidup mewah (X) yang
dipakai
No Aspek Indikator Favorabel Unfavorabel Total

1. Kognitif a. Pengetahuan mengenai
gaya hidup mewah

1, 7, 12 2, 13 5

b. Pandangan mengenai
gaya hidup mewah

3, 14, 20 21 4

2. Afektif c. Rasa senang terhadap
gaya hidup mewah

4, 8, 15, 22 9, 16, 23, 27 8

3. Konatif d. Kecenderungan
berperilaku gaya hidup
mewah

5, 10, 17, 24 18 5

e. Kecenderungan
memakai atribut gaya
hidup mewah

6, 11, 19, 25 26 5

Jumlah 18 9 27
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Tabel 3.6
Blueprint dan sebaran aitem skala perilaku seks (Y) yang dipakai

No Indikator Favorabel Unfavorabel Total

1. Berpegangan tangan 1, 13 2, 14 4
2. Berpelukan 15, 26 3, 27 4
3. Necking 4, 16 5, 17 4
4. Meraba bagian tubuh

yang sensitif
6, 18, 28 19, 29 5

5. Petting 7, 20, 30 8, 21, 31 6
6. Oral seks 9, 22, 32 10, 23, 33 6
7. Sexual intercourse 11, 24, 34 12, 25, 35 6

Jumlah 18 17 35

3. Reliabilitas

Koefesien reliabilitas Alpha Cronbach diperoleh lewat penyajian suatu

bentuk skala yang dikenakan hanya sekali saja pada sekelompok responden

(Azwar, 2000). Skala yang diestimasi dibelah menjadi dua, sehingga setiap

belahan berisi aitem dengan jumlah yang sama banyak.

Reliabilitas angkanya berada dalam rentang 0 sampai 1. Apabila koefisien

reliabilitas semakin mendekati angka 1, berarti semakin tinggi reliabilitasnya.

Menurut Azwar (2001), reliabilitas dianggap memuaskan bila koefisiennya

mencapai minimal rxy = 0,90. Dalam penelitian ini menggunakan reliabilitas Alpha

Cronbach. Perhitungan dengan menggunakan program SPSS 17.0 for Windows.

Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 17.0 for Windows

diketahui reliabilitas sikap terhadap gaya hidup mewah (X) dari 35 aitem yang

diterima dan skala perilaku seks bebas (Y) dari 27 aitem yang diterima, yakni

pada pada tabel 3.7:
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Tabel 3.7
Rekapitulasi Hasil Uji Coba Instrumen

No. Skala Koefisien Reliabilitas

1. Sikap terhadap gaya hidup mewah 0,930
2. Perilaku seks bebas 0,968

F. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis, dalam penelitian ini akan

menggunakan teknik analisis Product Moment. Teknik korelasi ini digunakan

untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila

data kedua variabel berbentuk interval atau ratio, dan sumber data dari dua

variabel atau lebih tersebut adalah sama. Untuk lebih memudahkan perhitungan,

maka peneliti menggunakan bantuan komputer program Statistic Product Service

and Solution (SPSS) 17.0 for Windows.


