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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian 

Lokasi penelitian di SMA Pasundan 1 Bandung, Jawa Barat. Populasi dalam 

penelitian adalah siswa SMA Pasundan 1 Bandung Kelas XI (sebelas) Tahun 

Pelajaran 2013/2014. Penentuan SMA Pasundan 1 Bandung Kelas XI (sebelas) 

sebagai populasi penelitian dikarenakan melalui hasil observasi selama beberapa 

bulan, diindikasikan terdapat perilaku seksual pranikah, salah satunya melalui 

wawancara tidak terstruktur dengan beberapa siswa SMA Pasundan 1 Bandung 

Kelas XI (sebelas). Jumlah kelas XI (sebelas) SMA Pasundan 1 Bandung Tahun 

Pelajaran 2013/2014 sebagai populasi penelitian disajikan dalam tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Jumlah populasi 

Kelas Jumlah 

XI. B1 32 

XI. B2 46 

XI. B3 49 

XI. B4 46 

XI. C1 46 

XI. C2 44 

XI. C3 47 

XI. C4 46 

Total 356 

 

Salah satu cara pengambilan sampel yang representatif (Sukmadinata, 2008: 

252) adalah secara acak (random). “Pengambilan sampel secara acak berarti setiap 

individu dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sampel.” 

Tujuan penelitian adalah memperoleh gambaran pusat kendali (locus of control) 

dan perilaku seksual. Sampel penelitian adalah siswa kelas XI (sebelas) SMA 

Pasundan 1 Bandung Tahun Pelajaran 2013/2014 sebanyak 30 % dari jumlah 

populasi, yakni sebanyak 106,8 dibulatkan menjadi 107 siswa. 

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah korelasional, sesuai dengan 

pendapat Heppner, dkk (2008: 244): 
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Correlational designs are used to examine the relationship between two or 

more variables. A simple correlational design examines the relationship 

between two variables and uses a statistical analysis to describe their 

relationship. 

 

Desain penelitian korelasional dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian 

untuk menguji hubungan antara dua variabel, yakni pusat kendali (locus of 

control) dengan perilaku seksual. Korelasi antara dua variabel dalam penelitian 

diuji dengan analisis statistik nonparametrik. 

Sub desain penelitian adalah ex post facto, karena dalam prosesnya 

dilakukan kajian literatur dan pengambilan data empiris tentang pusat kendali 

(locus of control dan perilaku seksual) untuk selanjutnya dilakukan komparasi, 

berupa validasi sumber teoritis dengan hasil kajian empiris tentang pusat kendali 

(locus of control) terhadap perilaku seksual. 

C. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah korelasional karena penelitian 

ditujukan untuk mengetahui hubungan antara pusat kendali (locus of control) 

dengan perilaku seksual. Sukmadinata (2008: 56) mengemukakan, “penelitian 

korelasional ditujukan untuk mengetahui hubungan antara variabel dengan 

variabel-variabel lain. Hubungan antara satu dengan beberapa variabel lain 

dinyatakan dengan besarnya koefisien korelasi dan keberartian (signifikansi) 

secara statistik.” Korelasi positif berarti nilai yang tinggi dalam suatu variabel 

berhubungan dengan nilai yang tinggi pada variabel lainnya. Korelasi negatif 

berarti nilai yang tinggi dalam suatu variabel berhubungan dengan nilai yang 

rendah dalam variabel lain. 

D. Definisi Operasional 

Variabel dalam penelitian didefinisikan sebagai berikut. 

1. Pusat Kendali (Locus of Control) 

Pusat kendali (locus of control) adalah persepsi siswa SMA Pasundan 1 

Bandung tahun 2013/2014 terhadap penguatan yang berasal dari dalam diri 

(internal locus of control) meliputi: keberhasilan individu karena kerja keras, 

kegagalan individu akibat perbuatan sendiri, individu menjadi pemimpin karena 

memiliki kemampuan, individu menentukan masa depan melalui kemampuan, 
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kehidupan individu ditentukan oleh tindakannya; dan persepsi siswa terhadap 

penguatan yang berasal dari sumber-sumber dari luar diri (external locus of 

control) meliputi: keberhasilan individu karena keberuntungan, kegagalan 

individu akibat ketidakberuntungan, individu menjadi pemimpin karena ada 

kesempatan, individu menentukan masa depan melalui keberuntungan, kehidupan 

individu ditentukan oleh orang lain. 

2. Perilaku Seksual 

Perilaku seksual remaja adalah semua jenis aktivitas fisik siswa SMA 

Pasundan 1 Bandung tahun 2013/2014 baik disengaja maupun tidak yang 

melibatkan tubuh berupa tingkah laku siswa yang berhubungan dengan dorongan 

seksual dengan lawan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan sebelum adanya 

tali perkawinan yang sah baik secara hukum maupun agama meliputi tahapan 

perilaku seksual (berpegangan tangan, memeluk bahu, memeluk pinggang, 

berciuman bibir, berciuman bibir sambil pelukan, meraba daerah erogen 

(payudara dan atau alat kelamin), mencium daerah erogen (payudara dan atau alat 

kelamin) dalam keadaan berpakaian, saling menempelkan alat kelamin dalam 

keadaan berpakaian, meraba daerah erogen (payudara dan atau alat kelamin) 

dalam keadaan tanpa pakaian, mencium daerah erogen (payudara dan atau alat 

kelamin) dalam keadaan tanpa pakaian, saling menempelkan alat kelamin dalam 

keadaan tanpa pakaian dan melakukan hubungan seksual. 

E. Instrumen Penelitian 

1. Pusat Kendali (Locus of Control) 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur pusat kendali (locus 

of control) adalah Rotter’s Locus of Control Scale yang dikembangkan pertama 

kali pada tahun 1990. Terdapat 23 pasang pernyataan yang diskor, dan 6 (enam) 

pasang pernyataan Filler (distraktor). I-E Scale  berisi serangkaian pasangan 

pernyataan. Setiap pasangan terdiri dari satu pernyataan yang mencerminkan 

internal locus of control dan satu mencerminkan external locus of control, subjek 

diminta memilih satu yang paling sesuai dengan keyakinannya, karena tidak ada 

jawaban yang benar atau salah. Instrumen diadaptasi langsung dari salah satu 
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jurnal Rotter (dalam Rotter, dkk, 1972: 272-275) dengan judul Generalized 

Expectancies for Internal Versus External Control of Reinforcement. 

2. Perilaku Seksual 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur perilaku seksual dikembangkan 

oleh Peneliti yang diturunkan dari definisi operasional variabel perilaku seksual, 

meliputi tahapan perilaku seksual. Respon yang diminta berupa respon perilaku 

dengan skala Guttman, yakni pernah dan tidak pernah. Instrumen terdiri dari 12 

pernyataan Unfavourable dari sudut pandang peneliti, yang dikembangkan dengan 

mengacu pada hasil penelitian Soetjiningsih (2008). Instrumen yang digunakan 

untuk mengukur perilaku seksual meliputi tahapan perilaku seksual dengan sub 

aspek sebagai berikut: dengan siapa responden melakukan perilaku seksual, 

seberapa sering responden melakukan perilaku seksual dan di mana responden 

melakukan perilaku seksual. 

F. Proses Pengembangan Instrumen 

1. Kisi-kisi Pusat Kendali (Locus of Control) 

Kisi-kisi instrumen pusat kendali (locus of control) meliputi dimensi internal 

dan eksternal yang masing-masing diturunkan ke dalam 5 (lima) indikator, 

disajikan dalam tabel 3.2. 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi instrumen pusat kendali (locus of control) 

 

Dimensi Indikator No. Item 

External locus of 

control 

1. keberhasilan individu karena keberuntungan. 4b, 9a, 22b, 23a 

2. kegagalan individu akibat 

ketidakberuntungan. 

2a, 7a, 21a 

3. individu menjadi pemimpin karena ada 

kesempatan. 

6a, 12b, 29a 

4. individu menentukan masa depan melalui 

kemampuan. 

13b, 15b, 25a, 28b 

5. kehidupan individu ditentukan oleh orang 

lain. 

3b, 5b, 16a, 17a, 

20a, 26b 

Internal locus of 

control 

1. keberhasilan individu karena kerja keras. 4a, 9b, 22a, 23b 

2. kegagalan individu akibat perbuatan sendiri. 2b, 7b, 21b 

3. individu menjadi pemimpin karena memiliki 

kemampuan. 

6b, 12a, 29b 

4. individu menentukan masa depan melalui 

keberuntungan. 

13a, 15a, 25b, 28a 
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Dimensi Indikator No. Item 

5. kehidupan individu ditentukan oleh 

tindakannya. 

3a, 5a, 16b, 17b, 

20b, 26a 

Filler (distraktor) 

1a, 1b, 8a, 8b, 14a, 

14b, 19a, 19b, 24a, 

24b, 27a, 27b 

 

2. Pedoman Skoring Instrumen Pusat Kendali (Locus of Control) 

Proses penyekoran dilakukan dengan mencocokkan jawaban siswa untuk 

setiap item pernyataan (kecuali pernyataan filler) dengan ketentuan sebagai 

berikut: 2. a, 3. b, 4. b, 5. b, 6. a, 7. a, 9. a, 10. b, 11. b, 12. b, 13. b, 15. b, 16. a, 

17. a, 18. a, 20. a, 21. a, 22. b, 23. a, 25. a, 26. b, 28. b, 29. a. Setiap jawaban benar 

memperoleh skor 1 (satu) dan jawaban salah memperoleh skor 0 (nol). Setelah 

diperoleh hasil, semakin tinggi skor yang diperoleh siswa maka semakin eksternal 

dimensi pusat kendali (locus of control) dalam dari siswa. Tabel 3.3 adalah 

pedoman skoring pusat kendali (locus of control). 

Tabel 3.3 

Pedoman skoring instrumen pusat kendali (locus of control) 

 
Alternatif Jawaban Skor 

Internal 0 

Eksternal 1 

 

Hasil skor yang diperoleh dikategorikan menjadi 2 (dua), yakni dimensi 

pusat kendali (locus of control) internal dan eksternal, dengan ketentuan yang ada 

pada tabel 3.4. 

Tabel 3.4 

Dimensi pusat kendali (locus of control) 

 
Dimensi Rentang Skor 

Internal  1-10 

Eksternal 11-20 

 

3. Uji Coba Instrumen Pusat Kendali (Locus of Control) 

a. Uji Validitas Rasional 



42 
 

 
 

Intrumen yang telah dikembangkan oleh Peneliti, terlebih dahulu melalui 

proses uji validitas rasional, yakni penimbangan instrumen oleh beberapa dosen 

Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan FIP UPI yang dianggap ahli di 

bidangnya, yakni Dr. Nurhudaya, M.Pd, Dr. Ilfiandra, M.Pd., Dr. Hj. Nani M. 

Sugandhi, M.Pd. dan Eka Sakti Yudha, M.Pd. Adapun aspek yang dijadikan 

patokan dalam proses penimbangan instrumen yakni konstruk, bahasa dan konten 

(isi). Proses penimbangan instrumen oleh ahli meliputi keterangan memadai (M) 

dan tidak memadai (TM) untuk konstruk, bahasa dan konten (isi) setiap item, 

menghasilkan beberapa kemungkinan, yakni item bisa dipakai, item perlu 

diperbaiki atau item perlu dibuang. Hasil penimbangan instrumen pusat kendali 

(locus of control) disajikan dalam tabel 3.5. 

Tabel 3.5 

Hasil penimbangan instrumen pusat kendali (locus of control) 

 
Hasil Judgement Nomor Item Jumlah 

Dipakai 4a, 6a, 7a, 9b, 10a, 12a, 13b, 15b, 17a, 18a, 18b  23a, 25a, 29b 14 

Diperbaiki 2a, 2b, 3a, 3b, 4b, 5a, 5b, 6b, 7b, 9a, 10b, 11a, 11b, 12b, 13a, 

15a, 16a, 16b, 17b, 20a, 20b, 21a, 21b, 22a, 22b, 23b, 25b, 

26a, 26b, 28a, 28b, 29a 

32 

Dibuang - 0 

 

b. Uji Keterbacaan  

Uji keterbacaan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian konstruk, bahasa 

dan konten dengan karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian. Uji 

keterbacaan dilakukan kepada lima siswa kelas X (sepuluh) SMA Pasundan 1 

Bandung tahun 2013/2014, yakni RJ (L), IS (P), RJ (P), BJ (L) dan R (L). Hasil 

uji keterbacaan diantaranya adalah perbaikan bahasa pada beberapa item 

instrumen pusat kendali (locus of control) agar lebih mudah dipahami secara 

kontekstual oleh siswa. 

c. Uji Validitas Empiris 

Pengujian validitas instrumen dengan Product Moment dari Karl Pearson 

menggunakan bantuan Microsoft Excel 2010. Selanjutnya, dihitung dengan Uji-t 

untuk memperoleh signifikansi menggunakan rumus sebagai berikut. 
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𝑡 = 𝑟√
𝑛 − 2

1 − 𝑟2
 

(Arikunto, 1999: 244) 

Keterangan: 

t = harga thitung untuk tingkat signifikansi 

r = koefesien korelasi 

n = jumlah responden 

Setelah diperoleh hasil thitung setiap item, untuk mengetahui tingkat 

signifikansinya dilakukan dengan membandingkan hasil thitung dengan ttabel. Item 

dinyatakan signifikan apabila thitung > ttabel. Hasil uji validitas terhadap 23 item 

instrumen pusat kendali (locus of control) dengan tingkat kepercayaan 95% (α = 

0.05) menunjukkan 20 item valid dan 3 item tidak valid. Hasil menunjukkan 20 

item yang valid sudah memenuhi syarat untuk digunakan dalam proses 

pengambilan data penelitian. Hasil uji validitas disajikan dalam tabel 3.6 berikut. 

Tabel 3.6 

Hasil uji validitas instrumen pusat kendali (locus of control) 

 
Kesimpulan Nomor Item Jumlah 

Valid/ Diterima 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 

21, 22, 23, 25, 26, 28, 29 

20 

Tidak Valid/ Tidak Diterima 10, 11, 18 3 

 

d. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan bantuan program IBM SPSS 

Statistics 21, metode yang digunakan yaitu Metode Alpha. Uji reliabilitas 

dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95%. Instrumen dinyatakan reliabel dengan 

ketentuan r11 > rtabel. Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur reliabilitas 

instrumen pusat kendali (locus of control) adalah: 

𝑟11 =  (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

∑𝑆𝑖

𝑆𝑡
) 

(Arikunto, 1999: 245) 

Keterangan: 

r11  = nilai reliabilitas 

∑Si = jumlah varians skor tiap-tiap item 
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St    = varians total 

k     = jumlah item 

Hasil uji reliabilitas terhadap 15 item dalam instrumen pusat kendali (locus 

of control) disajikan dalam tabel 3.7. 

Tabel 3.7 

Reliabilitas instrumen pusat kendali (locus of control) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.445 20 

 

Tingkat reliabilitas instrumen pusat kendali (locus of control) dapat dilihat 

dari r (koefesien korelasi) diinterpretasikan dengan patokan untuk menafsirkan 

reliabilitas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011: 231) dalam 

tabel 3.8. 

Tabel 3.8 

Pedoman interprestasi koefisien korelasi 

 

No. Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

1 0,00 - 0,199 Sangat rendah 

2 0,20 - 0,399 Rendah 

3 0,40 - 0,599 Sedang 

4 0,60 - 0,799 Tinggi 

5 0,80 - 1,000 Sangat tinggi 

 

Hasil uji reliabilitas instrumen pusat kendali (locus of control) yaitu 0,445 

artinya tingkat reliabilitas yang sedang dan sudah cukup baik sehingga dapat 

digunakan sebagai alat pengumpul data penelitian. 

4. Kisi-kisi Instrumen Perilaku Seksual 

Kisi-kisi instrumen perilaku seksual meliputi tahapan perilaku seksual yang 

dibagi menjadi 12, disajikan dalam tabel 3.9. 

Tabel 3.9 

Kisi-kisi instrumen perilaku seksual 
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Aspek Sub-Aspek Indikator 

No. 

Urutan 

Perilaku 

Tahapan Partner Berpegangan tangan. 1 

Memeluk di bahu.  2 

Memeluk di pinggang. 3 

Berciuman bibir. 4 

Berciuman bibir sambil pelukan. 5 

Meraba daerah erogen (payudara dan atau alat 

kelamin). 

6 

Mencium daerah erogen (payudara dan atau alat 

kelamin) dalam keadaan berpakaian. 

7 

Saling menempelkan alat kelamin dalam 

keadaan berpakaian. 

8 

Meraba daerah erogen (payudara dan atau alat 

kelamin) dalam keadaan tanpa pakaian. 

9 

Mencium daerah erogen (payudara dan atau alat 

kelamin) dalam keadaan tanpa pakaian. 

10 

Saling menempelkan alat kelamin dalam 

keadaan tanpa pakaian. 

11 

Hubungan seksual. 12 

Intensitas Berpegangan tangan. 1 

Memeluk di bahu.  2 

Memeluk di pinggang. 3 

Berciuman bibir. 4 

Berciuman bibir sambil pelukan. 5 

Meraba daerah erogen (payudara dan atau alat 

kelamin). 

6 

Mencium daerah erogen (payudara dan atau alat 

kelamin) dalam keadaan berpakaian. 

7 

Saling menempelkan alat kelamin dalam 

keadaan berpakaian. 

8 

Meraba daerah erogen (payudara dan atau alat 

kelamin) dalam keadaan tanpa pakaian. 

9 

Mencium daerah erogen (payudara dan atau alat 

kelamin) dalam keadaan tanpa pakaian. 

10 

Saling menempelkan alat kelamin dalam 

keadaan tanpa pakaian. 

11 

Hubungan seksual. 12 

Tempat Berpegangan tangan. 1 

Memeluk di bahu.  2 

Memeluk di pinggang. 3 

Berciuman bibir. 4 

Berciuman bibir sambil pelukan. 5 

Meraba daerah erogen (payudara dan atau alat 

kelamin). 

6 

Mencium daerah erogen (payudara dan atau alat 

kelamin) dalam keadaan berpakaian. 

7 

Saling menempelkan alat kelamin dalam 

keadaan berpakaian. 

8 

Meraba daerah erogen (payudara dan atau alat 

kelamin) dalam keadaan tanpa pakaian. 

9 

Mencium daerah erogen (payudara dan atau alat 10 
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Aspek Sub-Aspek Indikator 

No. 

Urutan 

Perilaku 

kelamin) dalam keadaan tanpa pakaian. 

Saling menempelkan alat kelamin dalam 

keadaan tanpa pakaian. 

11 

Hubungan seksual. 12 

 

5. Pedoman Skoring Instrumen Perilaku Seksual 

Proses penyekoran dilakukan dengan skala Guttman. Respon “Pernah” 

diskor 1 (satu) dan “Tidak Pernah” diskor 0 (nol). Semakin tinggi skor yang 

diperoleh maka semakin terlibat siswa dengan perilaku seksual. Pedoman skoring 

dapat dilihat pada tabel 3.10. 

Tabel 3.10 

Pedoman skoring instrumen perilaku seksual 

 
Respon Skor 

Pernah 1 

Tidak Pernah 0 

 

Kategori yang dijadikan patokan untuk menafsirkan hasil instrumen perilaku 

seksual disajikan dalam tabel 3.11. 

Tabel 3.11 

Kategori keterlibatan  

dalam instrumen perilaku seksual   

 
Kategori Keterlibatan Skor 

Rendah 0-3 

Sedang 4-6 

Tinggi 7-9 

Sangat Tinggi 10-12 

 

Kategori keterlibatan dilakukan dengan pertimbangan “seberapa besar 

dampak fisik dan sosial yang ditimbulkan oleh setiap perilaku seksual yang 

dilakukan oleh siswa” (Sarwono, 2012: 175). Kategori rendah, meliputi: 

berpegangan tangan, memeluk di bahu dan memeluk di pinggang. Termasuk 

perilaku seksual yang memiliki dampak terendah disbanding perilaku pada 

kategori sedang, tinggi dan sangat tinggi. Walaupun demikian, perilaku seksual 

kategori rendah menjadi awal perilaku seksual pada kategori yang lebih tinggi. 
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6. Uji Coba Instrumen Perilaku Seksual 

a. Uji Validitas Rasional 

Intrumen yang telah dikembangkan oleh Peneliti, terlebih dahulu melalui 

proses uji validitas rasional, yakni penimbangan instrumen oleh beberapa dosen 

Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan FIP UPI yang dianggap ahli di 

bidangnya, yakni Dr. Nurhudaya, M.Pd, Dr. Ilfiandra, M.Pd., Dr. Hj. Nani M. 

Sugandhi, M.Pd. dan Eka Sakti Yudha, M.Pd. Adapun aspek yang dijadikan 

patokan dalam proses penimbangan instrumen yakni konstruk, bahasa dan konten 

(isi). Proses penimbangan instrumen oleh ahli meliputi keterangan memadai (M) 

dan tidak memadai (TM) untuk konstruk, bahasa dan konten (isi) setiap item, 

menghasilkan beberapa kemungkinan, yakni item bisa dipakai, item perlu 

diperbaiki atau item perlu dibuang. Hasil penimbangan instrumen perilaku seksual 

disajikan dalam tabel 3.12 

Tabel 3.12 

Hasil penimbangan instrumen perilaku seksual 

 
Hasil Judgement Nomor Item Jumlah 

Diperbaiki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 

Dibuang - 0 

 

b. Uji Keterbacaan 

Uji keterbacaan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian konstruk, bahasa 

dan konten dengan karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian. Uji 

keterbacaan dilakukan kepada lima siswa kelas X (sepuluh) SMA Pasundan 1 

Bandung tahun 2013/2014, yakni RJ (L), IS (P), RJ (P), BJ (L) dan R (L). Hasil 

uji keterbacaan diantaranya adalah perbaikan bahasa pada beberapa item 

instrumen perilaku seksual agar lebih mudah dipahami secara kontekstual oleh 

siswa. 

c. Uji Validitas Empiris 

Pengujian validitas instrumen dengan Product Moment dari Karl Pearson 

menggunakan bantuan Microsoft Excel 2010. Selanjutnya, dihitung dengan Uji-t 

untuk memperoleh signifikansi menggunakan rumus sebagai berikut. 



48 
 

 
 

𝑡 = 𝑟√
𝑛 − 2

1 − 𝑟2
 

(Arikunto, 1999: 244) 

Keterangan: 

t = harga thitung untuk tingkat signifikansi 

r = koefesien korelasi 

n = jumlah responden 

Setelah diperoleh hasil thitung setiap item, untuk mengetahui tingkat 

signifikansinya dilakukan dengan membandingkan hasil thitung dengan ttabel. Item 

dinyatakan signifikan apabila thitung > ttabel. Hasil uji validitas terhadap 12 item 

instrumen perilaku seksual dengan tingkat kepercayaan 95% menunjukkan 12 

item valid. Hasil menunjukkan 12 item yang valid sudah memenuhi syarat untuk 

digunakan dalam proses pengambilan data penelitian. Hasil uji validitas disajikan 

dalam tabel 3.13. 

Tabel 3.13 

Hasil uji validitas instrumen perilaku seksual 

 
Kesimpulan Nomor Item Jumlah 

Valid/ Diterima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 

Tidak Valid/ Tidak Diterima - 0 

 

d. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan bantuan program IBM SPSS 

Statistics 21, metode yang digunakan yaitu Metode Alpha. Uji reliabilitas 

dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95%. Instrumen dinyatakan reliabel dengan 

ketentuan r11 > rtabel. Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur reliabilitas 

instrumen perilaku seksual adalah:  

𝑟11 =  (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

∑𝑆𝑖

𝑆𝑡
) 

(Arikunto, 1999: 245) 

Keterangan: 

r11  = nilai reliabilitas 

∑Si = jumlah varians skor tiap-tiap item 
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St    = varians total 

k     = jumlah item 

Hasil uji reliabilitas item dalam instrumen perilaku seksual disajikan dalam 

tabel 3.14. 

Tabel 3.14 

reliabilitas instrumen perilaku seksual 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.896 12 

 

Tingkat reliabilitas instrumen perilaku seksual dapat dilihat dari r (koefesien 

korelasi) diinterpretasikan dengan patokan untuk menafsirkan reliabilitas sesuai 

dengan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011: 231) dalam tabel 3.15. 

Tabel 3.15 

Pedoman interprestasi koefisien korelasi 

 

No. Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

1 0,00 - 0,199 Sangat rendah 

2 0,20 - 0,399 Rendah 

3 0,40 - 0,599 Sedang 

4 0,60 - 0,799 Tinggi 

5 0,80 - 1,000 Sangat tinggi 

 

Hasil uji reliabilitas instrumen perilaku seksual yaitu 0,896 artinya tingkat 

reliabilitas yang sangat kuat dan sudah baik sehingga dapat digunakan sebagai alat 

pengumpul data penelitian. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah 

kuesioner (questionnaire). Kuesioner (Sukmadinata, 2008: 219) merupakan teknik 

pengumpulan data secara tidak langsung. Alat pengumpulan datanya disebut 

angket, yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus direspon oleh 

responden. Bentuk pertanyaan dalam kuesioner adalah pertanyaan tertutup. 

Pertanyaan telah memiliki alternatif jawaban (option) yang tinggal dipilih oleh 
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responden. Responden tidak bisa memberikan respon lain kecuali yang telah 

tersedia sebagai alternatif jawaban. 

H. Teknik Analisis Data 

Metode penelitian korelasional (Sukmadinata, 2008:279) menuntut 

pengembangan dan penggunaan instrumen pengukuran yang standar atau perlu 

distandarisasikan. Dalam penelitian korelasional dilakukan analisis statistik 

inferensial dan uji korelasi. Uji normalitas, homogenitas dan reliabilitas data 

dilakukan untuk menentukan langkah analisis data korelasional selanjutnya. 

1. Uji Normalitas dan Homogenitas 

Data pusat kendali (locus of control) dan data perilaku seksual perlu melalui 

uji normalitas dan homogenitas untuk mengetahui langkah analisis yang tepat, 

antara statistika parametrik atau non-parametrik. Tabel 3.16 menyajikan hasil uji 

normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan program IBM SPSS Statistics 

21. 

Tabel 3.16 

Hasil uji normalitas data  

pusat kendali (locus of control) dan perilaku seksual 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 

Statistic Df Sig. 

LoC .104 107 .006 

PS .194 107 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Uji normalitas data pusat kendali (locus of control) dan perilaku seksual 

dinyatakan normal apabila signifikansi skor > α = 0,05 dan dinyatakan tidak 

normal apabila signifikansi skor < α = 0,05. Hasil uji normalitas data pusat 

kendali (locus of control) memiliki koefisien korelasi 0,006 dan perilaku seksual 

memiliki koefesien korelasi 0,000, kedua variable berdistribusi tidak normal 

karena memiliki tingkat signifikansi skor < α = 0,05 sehingga selanjutnya akan 

dilakukan analisis statistika non-parametrik. 
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Selain uji normalitas, untuk lebih meyakinkan Peneliti, dilakukan uji 

homogenitas untuk mengetahui karakteristik responden yang dijadikan sampel 

homogen atau tidak homogen. Tabel 3.17 menyajikan hasil uji homogenitas 

Oneway ANOVA data pusat kendali (locus of control) dengan bantuan program 

IBM SPSS Statistics 21. 

Tabel 3.17 

Hasil uji homogenitas data pusat kendali (locus of control) 

 

Test of Homogeneity of Variances 

LoC   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.801 9 95 .617 

 

Hasil uji homogenitas, data pusat kendali (locus of control) memiliki tingkat 

signifikansi 0,617. Skor 0,617 > α = 0,05 sehingga data pusat kendali (locus of 

control) dinyatakan homogen. Meskipun demikian, karena data berdistribusi tidak 

normal, analisis data tetap menggunakan statistika non-parametrik. 

Tabel 3.18 menyajikan hasil uji homogenitas Oneway ANOVA data perilaku 

seksual dengan bantuan program IBM SPSS Statistics 21. 

Tabel 3.18 

Hasil uji homogenitas data perilaku seksual 

 

Test of Homogeneity of Variances 

PS   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.263 8 97 .029 

 

Hasil uji homogenitas data perilaku seksual memiliki tingkat signifikansi 

0,029. Skor 0,029 <  α = 0,05 sehingga data perilaku seksual dinyatakan tidak 

homogen. Kesimpulannya, analisis data menggunakan statistika non-parametrik 

karena data berdistribusi tidak normal dan tidak homogen.  

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas data pusat kendali (locus of control) dan perilaku seksual 

dilakukan dengan bantuan program IBM SPSS Statistics 21, metode yang 
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digunakan yaitu Metode Alpha. Uji reliabilitas dilakukan dengan tingkat 

kepercayaan 95%. Data dinyatakan reliabel dengan ketentuan r11 > rtabel. Adapun 

rumus yang digunakan untuk mengukur reliabilitas data pusat kendali (locus of 

control) dan perilaku seksual adalah: 

𝑟11 =  (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

∑𝑆𝑖

𝑆𝑡
) 

(Arikunto, 1999: 245) 

Keterangan: 

r11  = nilai reliabilitas 

∑Si = jumlah varians skor tiap-tiap item 

St   = varians total 

k    = jumlah item 

Tingkat reliabilitas data pusat kendali (locus of control) dan perilaku seksual 

dapat dilihat dari r (koefesien korelasi) diinterpretasikan dengan patokan untuk 

menafsirkan reliabilitas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011: 

231) dalam tabel 3.19. 

Tabel 3.19 

Pedoman interprestasi koefisien korelasi 

 

No. Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

1 0,00 - 0,199 Sangat rendah 

2 0,20 - 0,399 Rendah 

3 0,40 - 0,599 Sedang 

4 0,60 - 0,799 Tinggi 

5 0,80 - 1,000 Sangat tinggi 

 

Hasil uji reliabilitas terhadap data pusat kendali (locus of control) disajikan 

dalam tabel 3.20. 

Tabel 3.20 

Hasil uji reliabilitas data pusat kendali (locus of control) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.377 20 
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Skor reliabilitas data adalah 0,305 artinya tingkat reliabilitas data rendah, 

namun analisis tetap dapat dilakukan karena menggunakan statistika non-

parametrik. 

Hasil uji reliabilitas terhadap data perilaku seksual disajikan dalam tabel  

3.21. 

Tabel 3.21 

Hasil uji reliabilitas instrumen data perilaku seksual 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.893 12 

 

Skor reliabilitas data adalah 0,893 artinya tingkat reliabilitas data sangat 

kuat dan dapat dilanjutkan untuk analisis korelasi. 

Analisis hubungan antara pusat kendali (locus of control) dengan perilaku 

seksual digunakan teknik korelasi kontingensi (contingency correlation) untuk 

mengukur kekuatan hubungan dengan menggunakan koefisien kontingensi, 

dengan menghitung banyak frekuensi yang diharapkan muncul, melalui 

persamaan: 

𝐸𝑖𝑗 =  
𝑛𝑖0 − 𝑛0𝑗

𝑛
 

(Furqon, 2009: 254) 

Keterangan: 

Eij = frekuensi yang diharapkan 

ni0 = jumlah baris ke-i 

n0j = jumlah kolom ke-j 

Hubungan antara pusat kendali (locus of control) dengan perilaku seksual 

dinyatakan dengan koefisien kontingensi. Hubungan pusat kendali (locus of 

control) dengan perilaku seksual dinyatakan sempurna apabila mempunyai 

koefisien kontingensi 1 atau -1. Apabila tidak terdapat hubungan maka koefisien 

kontingensi menunjukan angka 0.  

Signifikansi hubungan antara pusat kendali (locus of control) dihitung 

menggunakan chi-square (X²), dengan persamaan: 
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𝑋² = ∑
(𝑂𝑖𝑗 − 𝐸𝑖𝑗)²

𝐸𝑖𝑗
 

(Furqon, 2009: 255) 

Keterangan: 

X²   = chi-square 

Oij = banyaknya frekuensi amatan yang diklasifikasikan dalam baris ke-i dan 

kolom ke-j 

Eij = banyaknya frekuensi amatan yang diharapan dalam baris ke-i dan kolom 

ke-j 

Besarnya derajat pengaruh dihitung dengan menggunakan persamaan 

koefiesien kontingensi dari Karl Pearson (Furqon, 2009: 256) berikut. 

𝐶 = √
𝑋²

𝑋² + 𝑛
 

(Furqon, 2009: 256) 

Derajat hubungan antara pusat kendali (locus of control) dengan perilaku 

seksual, dilakukan perbandingan harga C dengan koefisien kontingensi 

maksimum (Cmaks) dengan menggunakan persamaan berikut. 

𝐶𝑚𝑎𝑘𝑠 = √
𝑚 − 1

𝑚
 

(Furqon, 2009: 256) 

Keterangan: 

m = harga minimum antara b dan k (baris dan kolom) 

 

Semakin dekat harga C kepada Cmaks semakin besar derajat hubungan antara 

pusat kendali (locus of control) dengan perilaku seksual. Harga C menurut Furqon 

(2009:256) disajikan dalam tabel 3.22. 

Tabel 3.22 

Harga Cmaks untuk berbagai m 

 
M Cmaks 

2 0.707 

3 0.816 

4 0.866 

5 0.894 

6 0.913 

7 0.926 
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8 0.935 

9 0.943 

10 0.949 

 


