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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah untuk mendapatkan

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013, h.2). Metode

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.

Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan

filsafat positivisme, yaitu memandang fenomena dapat diklasifikasikan,

relatif tetap, konkrit, teramati, terukur, dan hubungannya bersifat sebab-

akibat. Metode ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel

tertentu, analisis data yang bersifat statistik, dan bertujuan untuk menguji

hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013, h.8).

B. Identifikasi Variabel Penelitian

Penelitian ini meneliti hubungan perbandingan sosial terhadap

ketidakpuasan terhadap tubuh pada mahasiswa dengan variabel

penelitian yaitu :

1. Variabel tergantung : Ketidakpuasan terhadap Tubuh

2. Variabel bebas : Perbandingan Sosial
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional merupakan pengertian mengenai variabel yang

dirumuskan dalam karakteristik yang dapat diobservasi (Azwar, 2013,

h.74). Definisi operasional pada variabel penelitian ini adalah :

1. Ketidakpuasan terhadap Tubuh

Ketidakpuasan terhadap tubuh merupakan penilaian negatif yang

dirasakan individu pada tubuhnya secara keseluruhan atau bagian

tertentu dan terjadi akibat perbedaan kondisi tubuh saat ini dengan

konsep tubuh ideal di masyarakat. Pengukuran ketidakpuasan terhadap

tubuh pada mahasiswa dalam penelitian ini menggunakan skala

ketidakpuasan terhadap tubuh dengan sembilan aspek yaitu :

keinginan untuk menurunkan berat badan, perasaan memiliki badan

terlalu besar atau gendut, perasaan bertambah gendut setelah makan,

perasaan malu di publik, penilaian negatif terhadap penampilan, reaksi

berlebihan tentang penampilan, penghindaran aktivitas sosial di

lingkungan, kamuflase dalam berpenampilan, dan body checking.

Semakin tinggi skor didapat, maka semakin tinggi ketidakpuasan

terhadap tubuh, begitu pula sebaliknya.

2. Perbandingan Sosial

Perbandingan sosial merupakan proses membandingkan

karakteristik tertentu akibat adanya kebutuhan untuk evaluasi diri dan

mempengaruhi individu untuk berpikir, merasa, memotivasi, dan

berperilaku. Perbandingan sosial dalam penelitian ini diukur dengan

skala perbandingan sosial dengan lima dimensi yaitu perbandingan

kemampuan, perbandingan opini, perbandingan berat badan,
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perbandingan otot, dan perbandingan penampilan. Semakin tinggi

skor didapat, maka semakin tinggi perbandingan sosial, begitu pula

sebaliknya.

D. Subjek Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau

subjek yang memiliki kualitas dan ciri-ciri tertentu yang ditetapkan

peneliti untuk dipelajari (Sugiyono, 2013, h.80). Populasi dalam

penelitian ini adalah mahasiswa D3 dan S1 aktif Universitas Katolik

Soegijapranata yang berusia 17-22 tahun. Kriteria subjek penelitian

dipilih karena rentang usia mahasiswa D3 dan S1 aktif Universitas

Katolik Soegijapranata tidak terlalu jauh.

2. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki populasi (Sugiyono, 2013, h.81). Teknik pengambilan sampel

yang digunakan dalam penelitian ini adalah insidental kuota sampling.

Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan jumlah

kuota yang diinginkan dan bersifat kebetulan, yaitu siapa saja yang

ditemui dan dipandang cocok sesuai dengan kriteria subjek penelitian

(Sugiyono, 2013, h.85).

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah skala. Skala adalah metode pengumpulan data yang dilakukan
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dengan memberi beberapa pernyataan tertulis kepada subjek untuk

dijawab (Sugiyono, 2013, h.142). Skala ini memiliki dua pertanyaan

yaitu favorable (mendukung) dan unfavorable (tidak mendukung).

Pernyataan favorable memiliki empat alternatif jawaban, yaitu sangat

sesuai (SS) yang memiliki skor empat, sesuai (S) yang memiliki skor

tiga, tidak sesuai (TS) yang memiliki skor dua, dan sangat tidak sesuai

(STS) yang memiliki skor satu. Pernyataan unfavorable memiliki

empat alternatif jawaban, yaitu sangat tidak sesuai (STS) yang

memiliki skor empat,  tidak sesuai (TS) yang memiliki skor tiga,

sesuai (TS) yang memiliki skor dua, dan sangat sesuai (SS) yang

memiliki skor satu.

1. Skala Ketidakpuasan terhadap Tubuh

Skala ini disusun berdasarkan aspek-aspek ketidakpuasan

terhadap tubuh, yaitu penilaian negatif terhadap penampilan, perasaan

malu di publik, reaksi berlebihan tentang penampilan, menghindari

aktivitas sosial di lingkungan, kamuflase dalam berpenampilan, dan

body checking dapat dilihat pada tabel 1.
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Tabel 1. Blueprint Skala Ketidakpuasan terhadap Tubuh

Mahasiswa

Aspek-Aspek Ketidakpuasan
terhadap tubuh

Item
Jumlah

ItemFavorable Unfavorable

Keinginan untuk mengurangi
berat badan

2 2 4

Perasaan memiliki badan terlalu
besar atau gendut

2 2 4

Perasaan bertambah gendut
setelah makan

2 2 4

Perasaan malu di publik 2 2 4
Penilaian negatif terhadap
penampilan

2 2 4

Reaksi berlebihan tentang
penampilan

2 2 4

Penghindaran aktivitas sosial di
lingkungan

2 2 4

Kamuflase dalam berpenampilan 2 2 4
Body checking 2 2 4
Total 18 18 36

2. Skala Perbandingan Sosial

Skala ini disusun berdasarkan dimensi perbandingan

sosial yaitu : perbandingan kemampuan, perbandingan opini,

perbandingan berat badan, perbandingan otot, dan perbandingan

penampilan dapat dilihat di tabel 2.

Tabel 2. Blueprint Skala Perbandingan Sosial Mahasiswa

Dimensi Perbandingan Sosial

Item
Jumlah

ItemFavorable Unfavorable

Perbandingan kemampuan 3 3 6
Perbandingan opini 3 3 6
Perbandingan berat badan 3 3 6
Perbandingan otot 3 3 6
Perbandingan penampilan 3 3 6
Total 15 15 30
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F. Uji Coba Alat Ukur

1. Validitas Alat Ukur

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data penelitian

dengan obyek penelitian. Data yang valid adalah data yang sama

antara data penelitian dengan data sesungguhnya di lapangan

(Sugiyono, 2013, h.267). Pengujian validitas secara eksternal dengan

membandingkan aspek-aspek pada skala dengan fakta di lapangan

(Sugiyono, 2013, h.129). Uji validitas alat ukur pada penelitian ini

menggunakan Korelasi Product Moment dari Carl Pearson dan

Korelasi Part Whole. Korelasi Product Moment digunakan untuk

menguji validitas skala ketidakpuasan terhadap tubuh dan

perbandingan sosial. Korelasi Part Whole digunakan untuk

mengoreksi over estimasi skala ketidakpuasan terhadap tubuh dan

perbandingan sosial.

2. Reliabilitas Alat Ukur

Reliabilitas merupakan derajat konsistensi dan stabilitas data.

(Sugiyono, 2013, h.268). Pengujian reliabilitas dengan cara internal

consistency, yaitu mencoba instrumen sekali saja dan dianalisa

dengan teknik tertentu (Sugiyono, 2013, h.131) Uji reliabilitas alat

ukur pada penelitian ini menggunakan teknik Alpha dari Cronbach,

untuk mengetahui reliabilitas skala ketidakpuasan terhadap tubuh

dan perbandingan sosial.
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G. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif. Peneliti

menganalisis data dengan korelasi Product Moment untuk mengetahui

hubungan perbandingan sosial terhadap ketidakpuasan terhadap tubuh

pada mahasiswa.


