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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian yang Digunakan

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode

kuantitatif, yaitu pendekatan yang menekankan analisisnya pada data

numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 2013,

h.5). Data berupa angka tersebut diperoleh dari pengukuran

menggunakan skala terhadap variabel-variabel yang ada dalam

penelitian.

B. Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Variabel tergantung: perilaku diet pada penari

b. Variabel bebas 1: motivasi diet

c. Variabel bebas 2: regulasi diri

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Perilaku Diet pada Penari

Perilaku diet pada penari adalah perbuatan, aktivitas, atau

tindakan yang dilakukan oleh seorang penari untuk mengatur dan

mengontrol pola makan yang bertujuan untuk menurunkan berat

badan atau mempertahankan berat badan.
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Perilaku diet pada penari akan diukur dengan meggunakan

skala perilaku diet berdasarkan aspek-aspek yaitu aspek frekuensi,

intensitas, durasi, jumlah makanan, jenis makanan, dan jadwal

makan. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi

perilaku diet, dan sebaliknya

2. Motivasi Diet

Motivasi diet adalah kesediaan seseorang untuk

merencanakan, mengatur, atau membatasi jumlah asupan

makanan dengan tujuan untuk menurunkan berat badan atau

menjaga kesehatan.

Motivasi akan diukur dengan menggunakan skala motivasi

berdasarkan aspek-aspek yaitu aspek kebutuhan, dorongan, dan

tujuan. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi

motivasi, dan sebaliknya.

3. Regulasi Diri

Regulasi diri merupakan proses seorang individu dalam

mengejar suatu tujuan yang dianggapnya penting dengan cara

mengontrol hasrat, mengendalikan impuls atau dorongan

perilaku, emosi serta pikiran.

Regulasi diri dapat diukur menggunakan skala yang terdiri

dari mengatur standar dan tujuan, observasi diri, penilaian diri,

dan reaksi diri. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin

tinggi regulasi diri, dan sebaliknya.
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D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang

memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subjek

penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil

penelitian (Azwar, 2013, h. 34-35).

1. Populasi

Sugiyono (dalam Pralampita, 2013, h. 32) mendefinisikan

populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Azwar (2013, h. 35) berpendapat bahwa apabila

subjek penelitiannya terbatas dan masih dalam jangkauan sumber

daya, maka dapat dilakukan studi populasi, yaitu mempelajari

seluruh subjek secara langsung.

Populasi dalam penelitian ini adalah penari wanita yang

tergabung dalam komunitas tari yaitu Riana Dance dan Maranatha

Ballet Semarang.

2. Teknik Pengambilan Sampel

Azwar (2013, h. 35)  mengatakan bahwa apabila subjek

penelitian sangat banyak dan berada di luar jangkauan sumber

daya peneliti, atau apabila batasan populasinya tidak mudah untuk

didefinisikan, maka dapat dilakukan studi sampel. Sampel adalah

sebagian dari populasi. Apakah suatu sampel merupakan

representasi yang baik bagi populasinya sangat tergantung pada

sejauh mana karakteristik sampel itu sama dengan karakteristik
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populasinya. Kesimpulan pada akhir penelitian akan diterapkan

pada populasi, maka sangatlah penting untuk mengambil sampel

yang representatif. Oleh karena itu diperlukan pemahaman

mengenai teknik-teknik pengambilan sampel (Azwar, 2013, h.

80).

Teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan adalah

teknik incidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel

berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan

bertemu dengan peneliti, jika dipandang orang tersebut cocok

sebagai sumber data (Sugiyono dalam Wicaksana, 2016, h. 53).

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini

adalah dengan menggunakan metode skala. Skala menunjuk pada

sebuah instrumen pengumpul data yang bentuknya seperti daftar cocok

tetapi alternatif yang disediakan merupakan sesuatu yang berjenjang

(Arikunto, 2005, h. 105). Pernyataan terdiri atas dua macam, yaitu

pernyataan yang favorable (mendukung atau memihak pada objek

sikap) dan pernyataan unfavorable (tidak mendukung objek sikap)

(Azwar, 2013, h. 98).

Alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari

tiga skala yaitu skala motivasi diet, skala regulasi diri, dan skala

perilaku diet pada penari.
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1. Skala Perilaku Diet pada Penari

Skala ini berdasarkan aspek-aspek frekuensi, intensitas,

durasi, jumlah makanan, jenis makanan, dan jadwal makan.

Blueprint atau rancangan jumlah item tiap skala perilaku diet pada

penari dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Blueprint atau Rancangan Jumlah Item Skala Perilaku Diet pada Penari

2. Skala Motivasi Diet

Skala ini berdasarkan aspek kebutuhan, dorongan, dan tujuan.

Blueprint atau rancangan jumlah item tiap skala motivasi diet

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Aspek-aspek
Perilaku Diet

Jumlah Item
Jumlah

Favourable Unfavourable
Frekuensi 2 2 4
Intensitas 2 2 4

Durasi 2 2 4
Jumlah

makanan
2 2 4

Jenis makanan 2 2 4
Jadwal makan 2 2 4

Total 12 12 24
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Tabel 2
Blueprint atau Rancangan Jumlah Item Skala Motivasi Diet

Aspek-aspek
Motivasi

Jumlah Item
Jumlah

Favourable Unfavourable

Kebutuhan 2 2 4

Dorongan 2 2 4

Tujuan 2 2 4

Total 6 6 12

3. Skala Regulasi Diri

Skala ini berdasarkan aspek mengatur standar dan tujuan,

observasi diri, penilaian diri, dan reaksi diri. Blueprint atau

rancangan jumlah item tiap skala regulasi diri dapat dilihat pada

tabel berikut ini:

Tabel 3
Blueprint atau Rancangan Jumlah Item Skala Regulasi Diri

Aspek-aspek
Regulasi Diri

Jumlah Item
Jumlah

Favourable Unfavourable
Mengatur

standar dan
tujuan

2 2 4

Observasi diri 2 2 4
Penilaian diri 2 2 4

Reaksi diri 2 2 4
Total 8 8 16

Skala motivasi diet, regulasi diri, dan perilaku diet pada penari

dalam penelitian ini menggunakan empat alternatif jawaban yaitu

sebagai berikut:
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a. SS : Jawaban yang menyatakan jika subjek SANGAT

SESUAI dengan pernyataan/pertanyaan yang

diajukan.

b. S : Jawaban yang menyatakan jika subjek SESUAI

dengan pernyataan/pertanyaan yang diajukan.

c. TS : Jawaban yang menyatakan jika subjek TIDAK

SESUAI dengan pernyataan/pertanyaan yang

diajukan.

d. STS: Jawaban yang menyatakan jika subjek SANGAT

TIDAK SESUAI dengan pernyataan/pertanyaan yang

diajukan.

Sistem penilaian skala dimulai dari angka satu sampai empat

(Sugiyono dalam Wicaksana, 2016, h. 58). Pernyataan yang tergolong

skor positif (favorable), subjek akan mendapatkan skor 4 jika

menjawab sangat sesuai (SS), nilai 3 jika menjawab sesuai (S), nilai 2

jika menjawab tidak sesuai (TS), dan nilai 1 jika menjawab sangat tidak

sesuai (STS). Kemudian pernyataan yang tergolong skor negatif

(unfavorable) subjek akan mendapatkan skor 4 jika menjawab sangat

tidak sesuai (STS), nilai 3 jika menjawab tidak sesuai (TS), nilai 2 jika

menjawab sesuai (S), dan nilai 1 jika menjawab sangat sesuai (SS).

F. Uji Coba Alat Ukur

1. Uji Validitas Alat Ukur

Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi
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ukurnya. Suatu tes atau instrumen pengukur dapat dikatakan

mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan

fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan

maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Azwar (dalam Widodo,

2006, h. 3) menyatakan bahwa tes yang menghasilkan data yang

tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan tes yang yang

memiliki validitas rendah. Arikunto (2005, h. 167) menyatakan

bahwa secara mendasar, validitas adalah keadaan yang

menggambarkan tingkat instrumen yang bersangkutan mampu

mengukur apa yang akan diukur. Untuk menguji validitas dari

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik korelasi dari Pearson

Product Moment dan dikoreksi dengan Part whole untuk

menghindari over estimate atau kelebihan bobot karena masuknya

skor item ke dalam skor total.

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur

Reliabilitas adalah alat ukur yang sejauh mana hasil

pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya dan dapat

ditunjukkan oleh taraf keajegan (konsistensi) skor yang telah

diperoleh oleh para subjek yang diukur menggunakan alat yang

sama, atau diukur dengan alat yang setara pada kondisi yang

berbeda. Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa

sesuatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai

alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik

(Arikunto, 2013, h. 221). Untuk mengetahui reliabilitas skala
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hubungan antara motivasi dan regulasi diri dengan perilaku diet

pada penari menggunakan Reliability Statistics Alpha Cronbach.

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data dari

penyebaran skala yang dilakukan oleh peneliti. Metode analisis  data

dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi Product Moment

dari Karl Pearson (Arikunto, 2010, h. 317) untuk menguji hipotesis

minor, dan metode analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis

mayor.




