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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

Bab ini membahas mengenai desain penelitian, populasi dan sampel, 

variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, prosedur 

penelitian, proses pengembangan item, serta teknik analisis data.  

  

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis korelasional, 

merupakan rancangan penelitian yang digunakan untuk mencari hubungan antara 

dua variabel (Silalahi, 2010: 182), yaitu kontrol diri sebagai variabel bebas (X), 

dan perilaku seksual pranikah sebagai variabel terikat (Y). 

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai 

generalisasi hasil penelitian (Azwar, 2013: 77). Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa SMKN “X” Indramayu yang berpacaran. Jumlah populasi siswa 

yang berpacaran di SMKN “X” Indramayu yaitu sebanyak 210 siswa. Jumlah 

tersebut diperoleh dari penjaringan data siswa yang berpacaran, dengan cara 

membagikan selembar kertas yang berisikan identitas nama dan pertanyaan 

“apakah anda saat ini sedang menjalin hubungan dengan seseorang?”. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik simple random sampling 

yang dilakukan dengan cara pengundian. Pengundian yang dilakukan peneliti 

tersebut yaitu dengan mengambil nama-nama subjek yang terpilih dalam populasi, 

untuk dijadikan sampel sebanyak yang diperlukan (Azwar, 2013: 80).  

Selanjutnya untuk pengambilan sampel tersebut, menggunakan rumus yang 

diajukan oleh Taro Yamane (Riduwan dan Kuncoro, 2010) dalam menentukan 

beberapa minimal sampel yang dibutuhkan jika populasi diketahui, dengan uraian 

sebagai berikut: 

  
 

      
  

   

    (    )   
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Dimana n = Jumlah Sampel 

  N  = Jumlah Populasi 

  d2 = Presisi yang ditetapkan 

 Dari perhitungan tersebut didapat minimal sebanyak 138 siswa yang terlibat 

dalam penelitian ini, dalam pelaksanaannya jumlah sampel dalam penelitian ini 

mencapai 150 responden siswa yang berpacaran di SMKN “X” Indramayu. Hal 

ini dilakukan untuk menjaga kestabilan data dalam penelitian (Furqon, 2013: 

114). 

 

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian, yaitu variabel kontrol 

diri (X) dan variabel perilaku seksual pranikah (Y). Berikut definisi operasional 

dari kedua variabel tersebut. 

1. Definisi Operasional Kontrol Diri 

Kontrol diri merupakan kemampuan untuk mengubah respon-respon dari 

dalam diri individu, yang meliputi kecenderungan untuk menolak godaan 

berkaitan dengan disiplin (restraint), serta kemampuan untuk bertindak atas 

pikiran atau perasaan spontan daripada kemampuan seseorang untuk 

mengesampingkan impuls (impulsivity). 

 

2. Definisi Operasional Perilaku Seksual Pranikah  

Perilaku seksual pranikah yaitu segala aktivitas seksual yang dilakukan 

oleh remaja baik itu dilakukan sendiri maupun dengan lawan jenis, yang 

melanggar norma-norma kesusilaan.  

Adapun aktivitas seksual yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

berupa perilaku autoerotik dan perilaku sosioseksual. Perilaku autoerotik 

merupakan aktivitas seksual yang dilakukan oleh diri sendiri tanpa melibatkan 

orang lain, sedangkan perilaku sosioseksual yaitu aktivitas seksual yang 

melibatkan orang lain secara fisik, kontak fisik tersebut yaitu berpegangan 
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tangan dan memeluk, berciuman, necking, meraba anggota tubuh, petting, dan 

intercourse (Katchadourian, dalam Steinberg, 1993). 

 

D. Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner. 

Kuesioner tersebut ditujukan kepada remaja di SMKN “X” Indramayu yang 

berpacaran.  

1. Instrumen Kontrol Diri 

a. Spesifikasi Instrumen Kontrol Diri 

Instrumen penelitian untuk mengukur variabel kontrol diri yang 

digunakan peneliti ini mengadaptasi dari instrumen yang sudah ada yaitu 

Brief Self-Control Scale (BSCS) yang dikembangkan oleh Tagney, 

Baumeister, dan Boone (2004) (dalam Maloney et, al. 2011: 112), 

instrumen tersebut terdiri dari 8 item berdasarkan dua aspek yaitu restraint 

dan impulsivity dengan koefisien r = -0,75. Maka dari itu, instrumen Brief 

Self-Control Scale (BSCS) dapat dikatakan reliabel sehingga dapat secara 

langsung digunakan oleh peneliti. .  

 

b. Teknik Skoring  

Dalam penelitian ini, teknik skoring yang digunakan pada instrumen 

kontrol diri yaitu skala likert. Skala kontrol diri ini memiliki dua bentuk 

item, yaitu item favorable dan unfavorable. Kedua bentuk item tersebut 

memiliki 5 (lima) alternatif jawaban, yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), 

kurang sesuai (KS), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS). Skor 

untuk item yang favorable bergerak dari 5 menuju 1, dan sebaliknya skor 

untuk item unfavorable bergerak dari 1 menuju 5.  

Pada instrumen kontrol diri, responden diminta untuk memberikan 

jawaban atas pernyataan-pernyataan dengan cara memberi tanda checklist 

() pada salah satu alternatif jawaban yang dianggap sesuai dengan yang 

menggambarkan diri responden. 
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                                            Tabel 3.1 
Skoring Skala Kontrol Diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Kisi-kisi Instrumen Kontrol Diri 

Pada tabel 3.2 di bawah ini merupakan kisi-kisi instrumen kontrol diri 

sebelum diuji coba. 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Instrumen Kontrol Diri 

(Sebelum Uji Coba) 

 

Variabel     Aspek             Indikator        No 
                                                                  Item 

Fav/ 

Unfav 

Pernyataan 

Kontrol 

Diri  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Restraint 

 
 

 
 
 

Menahan  

Diri 

1 Fav Saya sangat bisa 

menahan godaan.  

2 Unfav Saya kesulitan untuk 
menghentikan 
kebiasaan buruk. 

Disiplin  

 

3 Fav Saya berharap saya 

lebih disiplin. 

4 Fav Orang mengatakan 

bahwa saya memiliki 
disiplin yang kuat. 

Impulsivity 
 

 
 

Impulsif 
 

 
 

5 Unfav  Saya melakukan hal-
hal buruk bagi saya, 

jika itu 
menyenangkan. 

Pernyataan Item 

Favorable Unfavorable 

SS (Sangat Sesuai) 5 1 

S (Sesuai) 4 2 

KS (Kurang Sesuai) 3 3 

TS (Tidak Sesuai) 2 4 

STS (Sangat Tidak Sesuai) 1 5 
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6 Fav  Kesenangan dan 
kesukariaan kadang-

kadang membuat 
saya dapat 
menyelesaikan 

tugas. 

7 Unfav  Kadang-kadang saya 

tidak bisa menahan 
diri untuk 

melakukan sesuatu, 
bahkan jika saya 
tahu itu salah. 

8 Unfav Saya sering 

bertindak tanpa 
mempertimbang- 
kan alternatif 

tindakan lain. 

 

2. Kuesioner Perilaku Seksual Pranikah  

a. Spesifikasi Instrumen Perilaku Seksual Pranikah 

Instrumen penelitian untuk mengukur variabel perilaku seksual 

pranikah yang digunakan peneliti mengadaptasi dari instrumen yang disusun 

oleh Novi Adelina (2014) dengan 23 item dan realibilitas sebesar 0,950 yang 

mengacu pada teori Katchadourian (Steinberg, 1993). Maka dari itu, alat ukur 

tersebut dapat dikatakan sangat reliabel sehingga dapat secara langsung 

digunakan oleh peneliti. Dalam instrumen perilaku seksual pranikah ini 

terdapat item yang merupakan bias gender, yaitu pada indikator masturbasi 

dengan pernyataan “memasukkan alat kelamin ke benda tertentu”, selain itu 

dalam instrumen ini terdapat item yang sama yaitu mencium leher lawan jenis 

pada indikator berciuman dan necking. Sebelum dilakukan uji coba terhadap 

instrumen tersebut, atas saran expert  judgment, peneliti menghapus 1 item 

pada indikator berciuman dengan pernyataan mencium leher lawan jenis, dan 

menghapus 1 item yang merupakan bias gender. Instrumen perilaku seksual 

yang akan dijadikan alat ukur dalam penelitian ini yaitu sebanyak 21 item.  

 

b. Teknik Skoring  
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Skala yang digunakan dalam instrumen perilaku seksual pranikah juga 

menggunakan skala likert. Pada instrumen perilaku seksual pranikah, 

responden diminta untuk memberikan jawaban atas pernyataan-pernyataan 

dengan cara memberi tanda checklist () pada salah satu alternatif jawaban 

yang dianggap sesuai dengan apa yang pernah responden lakukan. Alternatif 

jawabannya pada instrumen perilaku seksual menggunakan 4 pilihan jawaban 

yaitu, sangat sering (SS), selalu (S), pernah (P), dan tidak pernah (TP). 

Penilaian pilihan jawaban tiap item dalam instrumen perilaku seksual pranikah 

hanya menggunakan jenis item favorable.  

Tabel 3.3 

 Skoring Skala Perilaku Seksual Pranikah 

 

Pernyataan  Item  

Favorable  

SS (Sangat Sering) 4 

S (Sering) 3 

P (Pernah) 2 

TP (Tidak Pernah) 1 

 

c. Kisi-Kisi Instrumen Perilaku Seksual Pranikah 

Pada tabel 3.4 di bawah ini merupakan kisi-kisi instrumen perilaku 

seksual pranikah sebelum diuji coba. 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi Instrumen Perilaku Seksual Pranikah 

(Sebelum Uji Coba) 

 

Variabel      Aspek                Indikator         No      Fav    Pernyataan 

Perilaku  

Seksual 
 
 

 
 

 
 
 

Perilaku 

Autoerotik 
 
 

 
 

 
 
 

Berfantasi 

 
 
 

1 Fav Membayangkan 

tubuh/organ 
seksual lawan 
jenis  

2 Fav Membayangkan 

melakukan 
hubungan 
seksual dengan 

lawan jenis 
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Masturbasi 
 

 
 
 

 
 

 
  

3 Fav  Memainkan 
puting payudara 

sendiri 

4 Fav Menggesekkan 

alat kelamin ke 
benda tertentu 

5 Fav Meraba/memain
kan alat kelamin 

sendiri 

Perilaku 

Sosioseksual  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Berpegangan 

tangan dan 
memeluk 

 

6 Fav Berpelukan 

dengan lawan 
jenis 

7 Fav Berpegangan 
tangan dengan 

lawan jenis 

Berciuman  

 

8 Fav Mencium 

kening lawan 
jenis. 

9 Fav Mencium tangan 
lawan jenis. 

10 Fav  Mencium pipi 
lawan jenis. 

11 Fav Menjilat 

payudara lawan 
jenis 

12 Fav Mencium bibir 
lawan jenis 

13 Fav Menjilat alat 
kelamin lawan 

jenis 

Necking  14 Fav Mencium leher 

lawan jenis 

Meraba 

anggota 
tubuh 

 
 

15 Fav Meraba 

payudara lawan 
jenis 

16 Fav Meraba anggota 
tubuh lain milik 

lawan jenis 

17 Fav Meraba alat 
kelamin lawan 
jenis 

Petting  
 

 
 

18 Fav Menggesekan 
alat kelamin 

dengan lawan 
jenis tanpa 
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menggunakan 
celana dalam 

atau pakaian 
dalam 

19 Fav Menggesekan 
alat kelamin 
dengan lawan 

jenis dalam 
keadaan 

menggunakan 
pakaian lengkap 

20 Fav Menggesekan 
alat kelamin 

dengan lawan 
jenis dalam 
keadaan 

menggunakan 
celana dalam 

atau pakaian 
dalam 

Intercourse 21 Fav Melakukan 
hubungan 
seksual dengan 

lawan jenis 

 
  
E. Prosedur Penelitian 

Ada beberapa tahap prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini, 

diantaranya yaitu sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

a. Pada tahap persiapan, peneliti mencoba mengawali dengan melakukan 

pengamatan dan melakukan perumusan masalah mengenai fenomena 

banyaknya kasus kehamilan remaja berpacaran di Indramayu.  

b. Peneliti mencari informasi di sekolah yang terdapat banyak kasus 

kehamilan di luar nikah. Setelah mendapatkan tempat dan lokasi untuk 

dijadikan penelitian, peneliti melakukan wawancara kepada salah satu 

guru bimbingan dan konseling di sekolah tersebut. 

c. Peneliti melakukan konfirmasi kepada pihak sekolah dan memohon izin 

untuk melakukan penelitian.  
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d. Peneliti selanjutnya melakukan studi literatur mengenai variabel kontrol 

diri dan perilaku seksual, serta menentukan alat ukur yang akan 

digunakan dalam pengambilan data. 

e. Melakukan expert judgment kepada ahli bahasa 

f. Menguji cobakan alat ukur penelitian kepada remaja yang berpacaran di 

Indramayu. 

g. Mengolah hasil uji coba alat ukur 

h. Pengambilan data di SMKN “X” Indramayu 

 

 

 

2. Tahap Pengolahan data 

a. Melakukan skoring terhadap kuesioner penelitian yang sudah dibagikan, 

dengan cara menginput skor dengan menggunakan microsoft excel 2010 

berdasarkan skala yang telah ditentukan. 

b. Melakukan analisis data dengan menggunakan bantuan program SPSS 

versi 22.0 pada setiap variabel dengan kategorisasi untuk memperoleh 

gambaran tingkat pada setiap variabel penelitian. 

c. Melakukan uji hipotesis. 

 

3. Tahap Pembahasan 

a. Membuat pembahasan dari hasil data yang telah diolah dengan 

menggunakan program SPSS versi 22.0. 

b. Merumuskan kesimpulan dan saran dari hasil data yang telah di uji.  

 

F. Proses Pengembangan Item 

Dalam proses ini dilakukan pengujian instrumen untuk mengetahui 

kelayakan dari item yang digunakan dalam penelitian. Dalam pengujian instrumen 

ini akan dihitung validitas dan reliabilitasnya. 

1. Uji Validitas 
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Validitas adalah pernyataan sampai sejauh mana data yang ditampung 

pada suatu kuesioner dapat mengukur apa yang ingin diukur (Umar, 2003: 

101). Dalam penelitian ini, uji validitas yang digunakan yaitu validitas isi. 

Untuk mengetahui apakah alat ukur tes yang dibuat telah memenuhi validitas 

isi maka dapat dilakukan dengan meminta penilaian dari orang yang kompeten 

(pakar) (Nisfianoor, 2009: 213). Validitas isi merupakan validitas yang 

diestimasi lewat pengujian terhadap isi tes dengan analisis rasional atau lewat 

expert judgment. Pertanyaan yang dicari jawabannya dalam validitas isi ini 

adalah sejauhmana item-item tes mewakili komponen-komponen dalam 

keseluruhan kawasan yang hendak diukur (Azwar, 2013: 52). 

Expert judgement pada instrumen kontrol diri yang terdapat 8 item 

dikonsultasikan pada ahli bahasa yaitu Nita Novianti, S.S., M.A, sedangkan 

untuk instrumen perilaku seksual pranikah yang terdapat 21 item, melibatkan 

dosen ahli dalam bidang Psikologi Perkembangan, yaitu Dr. Tina Hayati 

Dahlan, M.Pd, Psi. 

 

2. Pemilihan Item Layak  

Instrumen yang sudah dilakukan expert judgment, selanjutnya diuji 

cobakan kepada 297 responden yang memiliki kriteria yang sudah ditentukan, 

yaitu remaja SMK di Indramayu yang berpacaran. Uji coba ini dilakukan di 

SMK Negeri “X” Sindang Indramayu, SMK Negeri “X” Cikedung Indramayu, 

serta melalui Online. Setelah peneliti melakukan uji coba terhadap instrumen 

kontrol diri dan perilaku seksual pranikah, selanjutnya dilakukan skoring hasil 

uji coba dengan menggunakan corrected item-total. Corrected item-total 

adalah korelasi antara skor item dengan skor total dari sisa item lainnya 

(Azwar, 2011). Item yang dipilih menjadi item final merupakan item yang 

memiliki corrected item-total correlation yang tinggi atau lebih besar dari 0,30 

(Ihsan, 2013: 137). 

a. Analisis Uji Kelayakan Instrumen Kontrol Diri  

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas terhadap instrumen kontrol 

diri yang di uji cobakan kepada 297 responden terdiri dari 8 item, 7 item 
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diantaranya item nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 dinyatakan layak, serta 

terdapat 1 item yaitu nomor 6 yang dinyatakan tidak layak dan harus 

dihapus. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 3.5.  

Tabel 3.5 

Hasil Uji Kelayakan Instrumen Kontrol Diri 

 

Dimensi  

Kontrol 

Diri 

Item sebelum di Uji Coba    Item Setelah di Uji Coba 

No. Item  Jumlah  No Item  Jumlah  

Restraint 1,2,3,4 4 1,2,3,4 4 

Impulsivity 5,6,7,8 4 5,7,8 3 

 Jumlah Item 

yang layak  

7 

 

 

 

b. Analisis Uji Kelayakan Instrumen Perilaku Seksual Pranikah 

Dari jumlah 21 item pada instrumen perilaku seksual terdapat 1 item 

yang tidak layak yaitu item nomor 2. Item yang layak terdiri dari item 

nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, dan 21. 

Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 3.6. 

 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Kelayakan Instrumen Perilaku Seksual Pranikah 

 

Dimensi 

Perilaku 

Seksual 

Pranikah 

Indikator 

Perilaku 

Seksual 

Pranikah  

Item Sebelum di 

Uji Coba 

Item Setelah di Uji 

Coba 

No 

Item 

Jumlah  No Item Jumlah  

Perilaku 

Autoerotik 

Berfantasi  1, 9 2 1, 9 2 

Masturbasi  2, 10, 15 3 10, 15,  2 

Perilaku 

Sosioseksual 

 

Berpegangan 

tangan dan 

memeluk 

3, 16 2 3, 16 2 
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Berciuman  4, 11, 12 

17, 18, 

19 

6 4, 11, 12, 

17, 18, 

19 

6 

Necking  5 1 5 1 

Meraba anggota 

tubuh  

6, 7, 13 3 6, 7, 13 3 

Petting  8, 14, 20 3 8, 14, 20 3 

Intercourse  21 1 21 1 

 Jumlah 

item 

yang 

layak 

20 

 

3. Reliabilitas 

Uji Reliabilitas ini dilakukan untuk menunjukan sejauhmana hasil 

suatu pengukuran dapat dipercaya. Instrumen yang reliabel adalah 

instrumen yang apabila digunakan dalam beberapa kali pengukuran terhadap 

kelompok subjek yang sama dan diperoleh hasil yang sama, jika aspek yang 

diukur dalam diri subjek memang belum berubah (Azwar, 2009: 180).  

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS versi 22.0 dengan menggunakan koefisien Alpha Cronbach. 

Menurut Guilford (Sugiyono, 2007: 183) koefisien Alpha Cronbach terbagi 

menjadi 5 kategori, yaitu: 

Tabel. 3.7 

Koefisien Reliabilitas Alpha Cronbach 

 

Kriteria  Koefisien Reliabilitas 

Sangat Reliabel  >0,900 

Reliabel   0,700≥0,900 

Cukup Reliabel 0,400≥0,700 

Kurang Reliabel 0,200≥0,400 

Tidak Reliabel <0,200 

Guilford (Sugiyono, 2007: 183) 
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a. Reliabilitas Instrumen Kontrol Diri 

Uji reliabilitias terhadap instrumen kontrol diri dilakukan satu kali, 

dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 22.0. Hasil uji 

reliabilitas instrumen kontrol diri dengan 8 item yaitu sebesar 0.671, dan 

terdapat 1 item yang tidak layak dan harus dibuang. Setelah item yang tidak 

layak dibuang, maka diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0.739 dan 

termasuk ke dalam kriteria reliabel, sehingga dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat ukur. Hasil perhitungan dengan menggunakan 

program SPSS versi 22.0 tersebut dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut ini 

Tabel 3.8 

Hasil Statistik Reliabilitas Instrumen Kontrol Diri  

(Setelah Uji Coba Kelayakan)  

 

 

 

 

b. Reliabilitas Instrumen Perilaku Seksual Pranikah 

Uji reliabilitias terhadap instrumen perilaku seksual dilakukan satu 

kali, dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 22.0. Hasil uji 

reliabilitas instrumen perilaku seksual dengan 21 item yaitu sebesar 0.959, 

dan terdapat 1 item yang tidak layak dan harus dibuang. Setelah item yang 

tidak layak dibuang, maka diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0.962 dan 

termasuk ke dalam kriteria sangat reliabel, sehingga dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat ukur. Hasil perhitungan dengan menggunakan 

program SPSS versi 22.0 tersebut dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut ini. 

Tabel 3.9 

Hasil Statistik Reliabilitas Instrumen Perilaku Seksual  

(Setelah Uji Coba Kelayakan)  

 

 

 

 

G. Teknik Analisi Data 

Alpha Cronbach  0.739 

Jumlah Item  7 

Alpha Cronbach 0.962 

Jumlah Item 20 
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1. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis 

yang mengukur kedekatan hubungan antara dua variabel atau lebih (Churchill, 

2001: 255). Analisis korelasi juga dapat digunakan untuk data ordinal dan 

nominal (Gani & Amalia, 2015: 70). Data dalam penelitian ini yaitu berupa 

data ordinal, maka analisis yang cocok adalah menggunakan korelasi Spearman 

(Gani & Amaila, 2015: 70). Untuk mengetahui data yang empiris mengenai 

korelasi kuat lemahnya variabel kontrol diri dan variabel perilaku seksual 

dalam penelitian ini, maka nilai koefisien korelasi dapat diinterpretasikan 

melalui tabel 3.10 berikut ini:   

Tabel 3.10 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,08 – 1,000 Sangat Kuat 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,40 – 0,599 Cukup Kuat 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

       (Riduwan & Kuncoro, 2012: 62) 

2. Kategorisasi Skala 

Kategorisasi skala ini digunakan untuk menempatkan individu ke dalam 

kelompok terpisah secara berjenjang menurut suatu kontinum berdasarkan 

atribut yang diukur (Azwar, 2012: 147). Kategorisasi ini kemudian digunakan 

sebagai norma dalam pengelompokan skor sampel, yaitu kontrol diri remaja 

terhadap perilaku seksual pranikah. 

Kategorisasi skala kontrol diri dan perilaku seksual dalam penelitian ini, 

terbagi menjadi lima kategorisasi skala. Berikut rumus norma kategoriasi 

kontrol diri dan perilaku seksual. 

Tabel 3.11 

Rumus Lima Level Kategori Skala  
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Kategori Rentang 

Sangat Tinggi  T > µ + 1,5 α 

Tinggi µ + 0,5 α < T ≤ µ + 1,5 α 

Sedang µ - 0,5 α < T ≤ µ + 0,5 α 

Rendah µ - 1,5 α < T ≤ µ - 0,5 α 

Sangat Rendah T ≤ µ - 1,5 α 

                (Ihsan, 2013: 90) 
Keterangan: 

T    = Skor T subjek 

µ (rata-rata baku)  = 50 

α (deviasi standar baku) = 10 

Tabel 3.12 

Hasil Perhitungan Lima Level Kategori Skala 

Kontrol Diri dan Perilaku Seksual Pranikah 

 

Kategori Rentang 

Sangat Tinggi  T> 50 + (1,5x10) atau diatas 65 

Tinggi 50+ 0,5 (10) < T ≤ 50 + (1,5x10) 
atau 55 < T ≤ 65 atau 56 sampai 65 

Sedang 50 – (0,5x10) < T ≤ 50 + (0,5x10) 

atau 45 < T ≤ 55 atau 46 sampai 55 

Rendah 50 – (1,5x10) < T ≤ 50 – (0,5x10) 
atau 35 < T ≤ 45 atau 36 sampai 45 

Sangat Rendah T ≤ 50 - (1,5x10) atau 

T ≤ 35 (kurang dari 35) 

                (Ihsan, 2013: 90) 


