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BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Orientasi Kancah Penelitian

Peneliti perlu mengetahui tempat penelitian agar pelaksanaan

penelitian berjalan dengan lancar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui hubungan perbandingan sosial dengan ketidakpuasan

terhadap tubuh pada mahasiswa. Subjek pada penelitian ini adalah

mahasiswa D3 dan S1 aktif Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang.

Universitas Katolik Soegijapranata merupakan salah satu perguruan

tinggi swasta yang beralamat di Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan

Dhuwur Semarang. Kampus ini didirikan pada 5 Agustus 1982 sebagai

kelanjutan dari Universitas Katolik Atmajaya Semarang dan Institut

Teknologi Katolik Semarang. Kampus ini memiliki delapan fakultas

yaitu : Fakultas Arsitektur dan Desain, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum

dan Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Psikologi,

Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Bahasa dan Seni, dan Fakultas

Ilmu Komputer.

Mahasiswa, dosen, dan staf pengajar Universitas Katolik

Soegijapranata berasal dari beberapa wilayah di Indonesia seperti : Jawa

Tengah, D.I. Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara

Timur, Nangroe Aceh Darusalam, Sumatra Utara, Bangka Belitung,
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Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua. Hal ini menunjukkan

bahwa Unika Soegijapranata dikenal luas di Indonesia.

Pada penelitian ini, sampel yang diambil adalah mahasiswa aktif

Universitas Katolik Soegijapranata yang berusia 17-22 tahun. Peneliti

menggunakan Universitas Katolik Soegijapranata sebagai kancah

penelitian dengan alasan sebagai berikut :

1. Belum pernah ada penelitian tentang “Hubungan Perbandingan

Sosial dengan Ketidakpuasan terhadap Tubuh pada Mahasiswa”

pada mahasiswa di Universitas Katolik Sogijapranata.

2. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat permasalahan

ketidakpuasan terhadap tubuh pada mahasiswa Universitas Katolik

Soegijapranata.

3. Lingkungan yang sudah dikenal peneliti, sehingga memudahkan

dalam melakukan penelitian.

4. Adanya ijin dari Wakil Rektor I Universitas Katolik Soegijapranata

untuk melakukan penelitian ini.

B. Persiapan Penelitian

1. Penyusunan Alat Ukur

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian adalah metode skala.

Peneliti menyusun alat ukur dengan menentukan indikator dari setiap

skala, yaitu aspek-aspek ketidakpuasan terhadap tubuh dan dimensi-

dimensi perbandingan sosial.
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a. Skala Ketidakpuasan terhadap Tubuh

Skala ketidakpuasan terhadap tubuh yang digunakan dalam

penelitian ini merupakan terjemahan dari Body Shape

Questionnaire (BSQ) oleh Cooper, dkk (1987) dan penambahan

pernyataan dari aspek ketidakpuasan terhadap tubuh oleh Rosen

dan Reiter (1996, h.757). Skala ini terdiri dari 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. Tabel sebaran item skala ketidakpuasan terhadap

tubuh sebagai berikut :

Tabel 3. Sebaran Item Ketidakpuasan terhadap tubuh
Mahasiswa

Aspek-Aspek Ketidapuasan
terhadap Tubuh

Item
Jumlah

ItemFavorable Unfavorable

Keinginan untuk mengurangi
berat badan

12, 24 1,30 4

Perasaan memiliki badan terlalu
besar atau gendut

8, 27 17, 33 4

Perasaan bertambah gendut
setelah makan

5, 28 15, 21 4

Perasaan malu di publik 7, 16 23, 25 4
Penilaian negatif terhadap
penampilan

35, 18 3, 9 4

Reaksi berlebihan tentang
penampilan

4, 26 14, 34 4

Penghindaran aktivitas sosial di
lingkungan

6, 20 31,36 4

Kamuflase dalam berpenampilan 19, 22 10, 29 4
Body checking 2, 13 11,32 4
Total 18 18 36
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b. Skala Perbandingan Sosial

Skala perbandingan sosial yang digunakan dalam penelitian

ini merupakan terjemahan dan modifikasi dari Iowa-Netherlands

Comparison Orientation Measure (INCOM) oleh Gibbons dan

Buunk (dalam Schneider & Schupp, 2011, h.2 ) serta penambahan

dimensi perbandingan sosial  pada penampilan oleh Thompson,

Heinberg, Tanleff (dalam Thompson, Coovert, & Stromer, 1999,

h.45). Skala ini terdiri dari lima dimensi perbandingan sosial yaitu :

perbandingan kemampuan, perbandingan opini, perbandingan berat

badan, perbandingan otot, dan perbandingan penampilan. Tabel

sebaran item skala perbandingan sosial sebagai berikut :

Tabel 4. Tabel Sebaran Item Skala Perbandingan Sosial
Mahasiswa

Dimensi Perbandingan Sosial

Item
Jumlah

ItemFavorable Unfavorable

Perbandingan kemampuan 2, 26, 30 9, 18, 20 6
Perbandingan opini 4, 11, 21 7, 13, 27 6
Perbandingan berat badan 15, 22, 29 5, 12, 25 6
Perbandingan otot 6, 16, 19 3, 8, 23 6
Perbandingan penampilan 1, 10, 24 14, 17, 28 6
Total 15 15 30

2. Tahap Perijinan Penelitian

Sebelum pengambilan data, peneliti melakukan beberapa

perijinan kepada pihak-pihak terkait. Tahap-tahap pengurusan

perijinan sebagai berikut:

1. Surat permohonan ijin penelitian dari Dekan Fakultas Psikologi

Universitas Katolik Soegijapranata sebagai permohonan untuk

mengadakan penelitian di Universitas Katolik Soegijapranata
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Semarang. Nomor surat tersebut adalah 0253/B.7.3/FP/IX/2017

pada tanggal 12 September 2017.

2. Surat pengantar dari Dekan Fakultas Psikologi Universitas

Katolik Soegijapranata diteruskan kepada Wakil Rektor I

Universitas Katolik Soegijapranata. Surat permohonan tersebut

mendapat jawaban tertulis dari Wakil Rektor I Universitas

Katolik Soegijapranata dengan nomor surat

0118/B.7.3/Rek/IX/2017 pada tanggal 22 September 2017.

C. Pelaksanaan Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sistem try out terpakai.

Sistem try out terpakai merupakan proses pengambilan data yang

dilakukan hanya satu kali dan data tersebut digunakan sebagai data uji

coba dan penelitian. Pengambilan data dilakukan pada kepada subjek

mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada 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). Peneliti

menetapkan kuota sebanyak 15 mahasiswa tiap fakultas.

Pengambilan data dilakukan pada Senin, 25 September – Kamis,

28 September 2017 oleh peneliti sendiri secara langsung di lingkungan

kampus Universitas Katolik Soegijapranata. Peneliti menyebar skala

penelitian di beberapa gedung di lingkungan kampus pada subjek yang
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sedang mengobrol, menunggu jam perkuliahan, makan siang, bermain

game, menunggu jadwal bimbingan tugas, menunggu jadwal asistensi,

dan mengerjakan tugas sehingga tidak menganggu jam perkuliahan

subjek.

Pada Senin, 25 September 2017, peneliti melakukan penyebaran

skala pada pukul 10.00-15.00 di gedung Thomas Aquinas, gedung

Albertus,dan gedung Justinus. Jumlah subjek adalah 64 orang. Di gedung

Thomas Aquinas lantai satu, peneliti meminta bantuan pada mahasiswa

yang sedang makan siang untuk mengisi skala penelitian dengan subjek

17 orang. Peneliti meminta mahasiswa yang sedang mengobrol di

gazebo Thomas Aquinas untuk mengisi skala dengan subjek lima orang.

Peneliti juga meminta bantuan pada mahasiswa yang sedang

mengerjakan tugas di perpustakaan lantai lima dengan subjek tujuh

orang.

Di gedung Albertus, peneliti meminta bantuan pada mahasiswa

Ormawa yang sedang mengobrol untuk mengisi skala penelitian dengan

subjek sembilan orang. Peneliti meminta bantuan pada mahasiswa yang

sedang mengerjakan tugas di gazebo Albertus untuk mengisi skala

dengan subjek delapan orang. Di gedung Justinus lantai satu, peneliti

meminta bantuan pada mahasiswa yang sedang menunggu jam

perkuliahan untuk mengisi skala dengan subjek 13 orang. Di lantai tiga

gedung Justinus, peneliti meminta bantuan pada mahasiswa yang sedang

mengerjakan tugas untuk mengisi skala dengan subjek lima orang.

Pada Selasa, 26 September 2017, peneliti melakukan penyebaran

skala pada pukul 09.00-12.00 di gedung Mikael dan  gedung Antonius.
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Jumlah subjek adalah 32 orang. Di gedung Mikael lantai satu, peneliti

meminta bantuan pada mahasiswa yang telah menunggu jam perkuliahan

untuk mengisi skala dengan subjek lima orang, Peneliti meminta bantuan

pada mahasiswa yang sedang mengobrol dan mengerjakan tugas di

gazebo Mikael dengan subjek sembilan orang. Peneliti juga meminta

bantuan pada mahasiswa yang sedang makan siang di Kopma Mikael

dengan subjek lima orang.

Di gedung Antonius lantai dua, peneliti meminta bantuan pada

mahasiswa yang sedang menunggu jam perkuliahan untuk mengisi skala

dengan subjek tiga orang. Di gedung Antonius lantai satu, peneliti

meminta bantuan pada mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas untuk

mengisi skala dengan subjek empat orang. Di gazebo Antonius, peneliti

meminta bantuan pada mahasiswa yang sedang mengobrol untuk

mengisi skala dengan subjek enam orang.

Pada Rabu, 27 September 2017, peneliti melakukan penyebaran

skala pada pukul 11.00-13.00 di Gedung Henricus Constant. Jumlah

subjek 14 orang. Di gedung Henricus Constant A lantai empat, peneliti

meminta bantuan pada mahasiswa yang sedang menunggu asistensi

untuk mengisi skala penelitian dengan subjek tujuh orang. Di gedung

Henricus Constant lantai tiga, peneliti meminta bantuan pada mahasiswa

yang sedang bermain game untuk mengisi skala penelitian dengan subjek

dua orang. Di lantai yang sama, peneliti juga meminta bantuan pada

mahasiswa yang sedang mengobrol untuk mengisi skala penelitian

dengan jumlah subjek lima orang.
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Pada Kamis, 28 September 2017, peneliti melakukan penyebaran

skala pada pukul 10.00-13.00 di Gedung Henricus Constant. Jumlah

subjek adalah 10 orang. Di gedung Henricus Constant B lantai tiga,

peneliti meminta bantuan pada mahasiswa yang sedang menunggu

bimbingan tugas untuk mengisi skala dengan subjek empat orang. Di

lantai yang sama, peneliti meminta bantuan subjek yang sedang

menunggu jam perkuliahan untuk mengisi skala dengan subjek enam

orang. Berikut ini adalah rincian subjek menurut jenis kelamin dan usia :

Tabel 5. Rincian Subjek Menurut Jenis Kelamin dan Usia

No. Fakultas
Rincian Subjek

Jenis Kelamin Usia
Perempuan Laki-Laki 17-18 19-20 21-22

1. Arsitektur dan
Desain

10 5 1 8 6

2. Bahasa dan Seni 12 3 - 11 4
3. Ekonomi dan

Bisnis
10 5 3 7 5

4. Hukum dan
Komunikasi

10 5 3 8 4

5. Ilmu Komputer 2 13 3 8 4
6. Psikologi 13 2 1 7 7
7. Teknik 3 12 - 11 4
8. Teknologi

Pertanian
9 6 3 9 3

Total 69 51 14 69 37

Setelah pengambilan data, penelitian melakukan proses skoring,

tabulasi data, dan analisis data. Uji validitas dan reliabilitas skala

ketidakpuasan terhadap tubuh dan perbandingan sosial menggunakan

program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) Release16.0.
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D. Uji Coba Skala

1. Uji Coba Skala Ketidakpuasan terhadap Tubuh

Berdasarkan hasil perhitungan, validitas skala perbandingan

skala ketidakpuasan terhadap tubuh yang terdiri dari 36 item

didapatkan 29 item valid dan 7 item gugur dengan taraf signifikan

0,05. Validitas skala ketidapuasan terhadap tubuh memiliki koefisien

korelasi diatas r tabel (0,1509) dan berkisar antara 0,158 sampai

dengan 0,617. Hasil perhitungan uji coba skala ketidakpuasan

terhadap tubuh dapat dilihat pada lampiran C-2. Reliabilitas skala

ketidakpuasan terhadap tubuh adalah 0,880. Hal tersebut

menunjukkan skala ini termasuk reliabel, sehingga dapat digunakan

pada penelitian ini. Sebaran item yang valid dan gugur sebagai

berikut:

Tabel 6. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Ketidakpuasan
terhadap Tubuh

Aspek-Aspek Ketidakpuasan
terhadap Tubuh

Item
Jumlah

Item ValidFavorable Unfavorable

Keinginan untuk mengurangi
berat badan

12, 24 1,30 4

Perasaan memiliki badan terlalu
besar atau gendut

8, 27 17*, 33 3

Perasaan bertambah gendut
setelah makan

5, 28 15, 21 4

Perasaan malu di publik 7, 16 23, 25 4
Penilaian negatif terhadap
penampilan

35, 18 3, 9 4

Reaksi berlebihan tentang
penampilan

4*, 26 14, 34 3

Penghindaran aktivitas sosial di
lingkungan

6, 20 31,36* 3

Kamuflase dalam berpenampilan 19, 22 10, 29* 3
Body checking 2, 13* 11*,32* 1
Total 16 13 29
Keterangan : tanda(*) = nomor item dinyatakan gugur
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2. Uji Coba Skala Perbandingan Sosial

Berdasarkan hasil perhitungan, validitas skala perbandingan

skala perbandingan sosial yang terdiri dari 30 item didapatkan 23 item

valid dan 7 item gugur dengan taraf signifikan 0,05. Validitas skala

perbandingan sosial memiliki koefisien korelasi diatas r tabel (0,1509)

dan berkisar antara 0,163 sampai dengan 0,498. Hasil perhitungan uji

coba skala perbandingan sosial dapat dilihat pada lampiran C-1.

Reliabilitas skala perbandingan sosial adalah 0,775, sehingga skala

ini termasuk reliabel. Sebaran item yang valid dan gugur sebagai

berikut :

Tabel 7. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Perbandingan
Sosial

Dimensi Perbandingan Sosial

Item
Jumlah

Item
ValidFavorable Unfavorable

Perbandingan kemampuan 2*, 26, 30 9, 18, 20 5
Perbandingan opini 4*, 11, 21 7, 13*, 27* 3
Perbandingan berat badan 15, 22, 29* 5, 12*, 25 4
Perbandingan otot 6, 16, 19 3, 8, 23 6
Perbandingan penampilan 1, 10, 24* 14, 17, 28 5
Total 11 12 23

Keterangan : tanda(*)= nomor item dinyatakan gugur

Setalah dilakukan uji coba skala ketidakpuasan terhadap tubuh dan

perbandingan sosial, peneliti mendapatkan hasil uji coba skala yang valid

dan reliabel. Data uji coba yang valid dari skala ketidapuasan terhadap

tubuh dan perbandingan sosial digunakan sebagai data penelitian. Data

penelitian dapat dilihat pada lampiran D. Data penelitian tersebut akan

dianalisis dengan bantuan Statistical Packages for Social Sciences

(SPSS) Release16.0.


