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BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Orientasi Kancah Penelitian

Kancah dalam penelitian ini adalah Maranatha Ballet dan Riana

Dance yang bertempat di Semarang. Subjek dari penelitian ini adalah

penari perempuan yang berusia 15 hingga 21 tahun yang tergabung

dalam komunitas tersebut.

Maranatha Ballet adalah wahana atau tempat untuk belajar

menari Ballet yang terletak di Ruko Thamrin Square A-12 Semarang.

Sistem yang digunakan Maranatha Ballet ini mengacu pada RAD

(Royal Academy of Dance) dengan membagi grade sesuai dengan

kelompok usia, mulai dari Baby class (usia 3 tahun), Pre-primary,

Primary, Grade I, Grade II, Grade III, Grade IV, Grade V, Grade VI,

Grade VII, Grade VIII, Intermediate Foundation, dan Intermediate

dengan jumlah total 124 penari. Untuk dapat naik kelas atau grade,

penari harus mengikuti ujian tahunan yang diselenggarakan oleh RAD.

Apabila RAD telah mengeluarkan nilai dan ijazah, maka penari

dinyatakan naik kelas atau grade. Berdasarkan pengalaman peneliti

mengikuti grup Maranatha Ballet, grade tertinggi saat ini adalah

Intermediate, dan penari yang telah mencapai grade tersebut adalah

penari yang berusia 15 hingga 30-an tahun. Diperkirakan sampel yang

akan diambil adalah sejumlah 19 penari dari grade Intermediate.
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Riana Dance adalah salah satu grup tari yang populer di

Semarang, yaitu terletak di Jalan Pekunden Dalam nomor 49. Riana

Dance terbagi menjadi tiga golongan, yaitu senam anak-anak mulai usia

4 hingga 12 tahun, remaja mulai usia 13 hingga maksimal 30 tahun,

serta senam dewasa mulai usia 31 hingga lansia dengan jumlah total 60

orang. Selain populer dengan kelas senamnya, Riana Dance merupakan

salah satu vendor yang sering digunakan untuk berbagai acara, seperti

ulang tahun, pernikahan, pertemuan perkumpulan (gathering),

perayaan acara keagamaan, dan masih banyak lagi event yang

ditangani. Penari-penari yang diberi job adalah penari yang berada di

golongan kedua dengan rentang usia 13 hingga 30 tahun. Diperkirakan

jumlah subjek yang akan menjadi subjek penelitian adalah sebanyak 34

penari dari golongan kedua.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empirik

hubungan antara motivasi diet dan regulasi diri dengan perilaku diet

pada penari. Pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian di

Maranatha Ballet dan Riana Dance adalah sebagai berikut:

1. Terdapat permasalahan mengenai tuntutan seorang penari

profesional yang mengharuskan memiliki berat badan ideal dan

postur tubuh yang bagus, sehingga membuat para subjek berlomba-

lomba melakukan perilaku diet.

2. Ciri-ciri subjek yang akan diteliti memenuhi syarat untuk mencapai

tujuan penelitian.
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3. Izin yang tidak sulit karena peneliti juga merupakan penari dari

kedua grup tersebut.

4. Subjek bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

5. Belum pernah dilakukan penelitian sejenis dengan topik yang sama

sebelumnya.

B. Uji Coba Alat Ukur

Penelitian ini menggunakan sistem try out terpakai yaitu

penyebaran skala atau pengambilan data dilakukan satu kali dengan

menggunakan sampel yang sama dengan sampel dalam uji validitas dan

reliabilitasnya. Penelitian ini mengambil tempat pelaksanaan di grup

Maranatha Ballet dan Riana Dance. Waktu pembagian skala

disesuaikan dengan jadwal latihan mereka. Berdasarkan jadwal

rutinnya, grade Intermediate pada Maranatha Ballet akan latihan setiap

hari Senin dan Kamis pukul 15.40 WIB, sedangkan untuk Riana Dance,

para penari yang menjadi subjek penelitian akan latihan hari Selasa,

Kamis, dan Jumat pukul 17.00 WIB.

Populasi dalam penelitian ini adalah penari wanita yang

tergabung dalam komunitas tari Riana Dance dan Maranatha Ballet

Semarang. Peneliti mengambil subjek wanita karena penari yang ada di

Maranatha Ballet semuanya adalah wanita, dan pada Riana Dance,

penari laki-laki hanya ada 5 orang, sehingga peneliti memutuskan

subjek penelitian ini adalah wanita. Selain itu, menurut Wharton (dalam

Muzakki, 2014, h.1), remaja putri lebih beresiko melakukan diet dan
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mempraktikkan berbagai strategi untuk menurunkan berat badannya

dibandingkan remaja pria. Pernyataan serupa dikemukakan oleh Brown

(dalam Surur, 2012, h.1), bahwa pada perkembangan fisik remaja putri,

massa otot mengalami penurunan sebesar 14% dan peningkatan

komposisi lemak dalam tubuh sebesar 11%. Meningkatnya komposisi

lemak tubuh ini wajar terjadi pada remaja putri untuk pertumbuhan dan

perkembangann seksualnya. Namun hal tersebut menyebabkan banyak

remaja putri yang tidak puas terhadap berat badannya, sehingga banyak

dari mereka yang melakukan diet untuk menurunkan berat badan agar

mendapatkan tubuh yang ideal. Berdasarkan pernyataan-pernyataan

tersebut, peneliti membatasi subjek penelitian adalah penari wanita.

Jumlah subjek yang akan diteliti adalah 50 orang dari kedua grup

tersebut. 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).

Penyusunan skala penelitian disusun berdasarkan aspek yang

telah dijelaskan dalam teori. Hal yang terdapat dalam penyusunan alat

ukur adalah metode pembuatan skala, penentuan alternatif pilihan

jawaban, jumlah item, dan skor tiap pilihan jawaban masing-masing

skala. Peneliti menggunakan tiga skala dalam penelitian ini, yaitu skala

perilaku diet pada penari, skala motivasi diet, dan skala regulasi diri.

Pada lembar pertama skala, terdapat beberapa pertanyaan mengenai

identitas diri subjek, yaitu nama, tanggal lahir, nama grup tari yang
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diikuti, dan kapan mulai bergabung dalam grup tari tersebut. Berikut ini

penyusunan dari masing-masing alat ukur:

a. Skala Perilaku Diet pada Penari

Skala pertama adalah skala perilaku diet pada penari yang

disusun berdasarkan aspek-aspek frekuensi, intensitas, durasi,

jumlah makanan, jenis makanan, dan jadwal makan. Jumlah total

item adalah 24 item yang terdiri dari 12 item favourable dan 12

item unfavourable. Berikut adalah tabel sebaran item skala

perilaku:

Tabel 4
Sebaran Nomor Item Skala Perilaku Diet pada Penari

Aspek-aspek
Perilaku Diet

Nomor Item
Jumlah

Favourable Unfavourable
Frekuensi 1,13 2,14 4
Intensitas 3,15 4,16 4

Durasi 5,17 6,18 4
Jumlah

makanan
7,19 8,20 4

Jenis makanan 9,21 10,22 4
Jadwal makan 11,23 12,24 4

Total 12 12 24

b. Skala Motivasi Diet

Skala kedua adalah skala motivasi diet yang disusun

berdasarkan aspek kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Jumlah total

item adalah 12 item yang terdiri dari 6 item favourable dan 6 item

unfavourable. Berikut adalah tabel sebaran item skala motivasi

diet:
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Tabel 5
Sebaran Nomor Item Skala Motivasi Diet

Aspek-aspek
Motivasi

Nomor Item
Jumlah

Favourable Unfavourable
Kebutuhan 1,7 2,8 4
Dorongan 3,9 4,10 4

Tujuan 5,11 6,12 4
Total 6 6 12

c. Skala Regulasi Diri

Skala ketiga adalah skala regulasi diri yang disusun

berdasarkan aspek mengatur standar dan tujuan, observasi diri,

penilaian diri, dan reaksi diri. Jumlah total item adalah 16 item yang

terdiri dari 8 item favourable dan 8 item unfavourable. Berikut

adalah tabel sebaran item skala regulasi diri:

Tabel 6
Sebaran Nomor Item Skala Regulasi Diri

Aspek-aspek
Regulasi Diri

Nomor Item
Jumlah

Favourable Unfavourable
Mengatur

standar dan
tujuan

1,9 2,10 4

Observasi diri 3,11 4,12 4
Penilaian diri 5,13 6,14 4

Reaksi diri 7,15 8,16 4
Total 8 8 16

Peneliti mengambil data dengan meminta izin dan melakukan

konfirmasi kepada kepala masing-masing grup, kemudian peneliti akan

datang pada saat subjek sedang latihan. Peneliti berencana membagikan

skala kepada subjek setelah subjek selesai latihan.
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Setelah peneliti mendapatkan data, hal yang harus dilakukan

adalah membuat tabulasi data yang selanjutnya dapat digunakan untuk

penghitungan. Penghitungan validitas dalam penelitian ini adalah

validitas item dengan menggunakan program komputer Statistical

Packages for Social Sciences (SPSS) release 19.0 for windows yaitu

teknik korelasi Pearson Product Moment dan dikoreksi dengan Part

whole untuk menghindari over estimate atau kelebihan bobot karena

masuknya skor item ke dalam skor total. Penghitungan reliabilitasnya

menggunakan teknik Alpha Cronbach. Berikut ini adalah hasil dari

analisis validitas dan reliabilitas alat ukur yang telah peneliti buat:

1. Validitas dan Reliabilitas Skala Perilaku Diet

Berdasarkan hasil perhitungan melalui SPSS, validitas skala

perilaku diet pada penari mendapat hasil bahwa dari 24 item yang

tersedia, terdapat 18 item valid dan 6 item gugur dengan taraf

signifikansi 5%, koefisien antara 0,313 – 0,757.

Mengenai reliabilitasnya, koefisien reliabilitas alpha skala

perilaku diet adalah 0,892 yang berarti alat ini reliabel sehingga

dapat digunakan untuk penelitian. Hasil selengkapnya dapat dilihat

pada lampiran C-1, sedangkan untuk sebaran nomor item yang

valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini.
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Tabel 7
Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Perilaku Diet pada Penari

Aspek-aspek
Perilaku Diet

Nomor Item Jumlah Item
ValidFavourable Unfavourable

Frekuensi 1,13 2*,14 3
Intensitas 3,15 4,16 4

Durasi 5,17 6*,18 3
Jumlah

makanan
7,19 8*,20 3

Jenis makanan 9*,21 10,22* 2
Jadwal makan 11*,23 12,24 3

Total 10 8 18
Keterangan: (*) adalah nomor item yang gugur.

2. Validitas dan Reliabilitas Skala Motivasi Diet

Berdasarkan hasil penghitungan melalui SPSS, validitas

skala motivasi diet mendapat hasil bahwa dari 12 item terdapat 9

item valid dan 3 item gugur dengan taraf signifikansi 5%, koefisien

antara 0,341 – 0,716.

Mengenai reliabilitasnya, koefisien reliabilitas alpha skala

motivasi diet adalah 0,856 yang berarti alat ini reliabel sehingga

dapat digunakan untuk penelitian. Hasil selengkapnya dapat dilihat

pada lampiran C-2, sedangkan untuk sebaran nomor item yang

valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini.
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Tabel 8
Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Motivasi Diet

Aspek-aspek
Motivasi

Nomor Item Jumlah Item
ValidFavourable Unfavourable

Kebutuhan 1,7 2,8* 3
Dorongan 3,9* 4,10* 2

Tujuan 5,11 6,12 4
Total 5 4 9

Keterangan: (*) adalah nomor item yang gugur.

3. Validitas dan Reliabilitas Skala Regulasi Diri

Berdasarkan hasil penghitungan melalui SPSS, validitas

skala regulasi diri mendapat hasil bahwa dari 16 item terdapat 11

item valid dan 5 item gugur dengan taraf signifikansi 5%, koefisien

antara 0,363 – 0,620.

Mengenai reliabilitasnya, koefisien reliabilitas alpha skala

regulasi diri adalah 0,809 yang berarti alat ini reliabel sehingga

dapat digunakan untuk penelitian. Hasil selengkapnya dapat dilihat

pada lampiran C-3, sedangkan untuk sebaran nomor item yang

valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini.

Tabel 9
Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Regulasi Diri

Aspek-aspek
Regulasi Diri

Nomor Item Jumlah Item
ValidFavourable Unfavourable

Mengatur
standar dan

tujuan

1,9 2,10* 3

Observasi diri 3*,11 4,12 3
Penilaian diri 5,13 6*,14 3

Reaksi diri 7*,15 8,16* 2
Total 6 5 11

Keterangan: (*) adalah nomor item yang gugur.
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C. Pelaksanaan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti mengambil tempat pelaksanaan di

grup Maranatha Ballet dan Riana Dance. Pada grup Riana Dance,

penelliti datang untuk membagikan alat ukur pada hari Jumat, 16 Juni

2017 pada pukul 17.45 WIB. Latihan hampir berakhir, dan di sela-sela

latihan ketika beristirahat, peneliti membagikan skala kepada subjek

dan memberi kebebasan pada subjek apakah akan diisi saat itu juga,

atau diisi setelah latihan berakhir. Pukul 18.30 WIB, data terkumpul

sebanyak 31 subjek. Pada grup Maranatha Ballet, peneliti datang untuk

berlatih pada hari Senin, 19 Juni 2017 pukul 15.40 WIB. Setelah selesai

berlatih, yaitu pada pukul 17.00 WIB, peneliti membagikan alat ukur

kepada subjek dan tidak memberikan batasan waktu berapa menit skala

tersebut harus diselesaikan. Pukul 17.20 WIB, data sudah terkumpul

sebanyak 19 subjek.

Populasi dalam penelitian ini adalah penari wanita yang tergabung

dalam komunitas tari yaitu Riana Dance dan Maranatha Ballet

Semarang. Peneliti mengambil subjek sebanyak 50 orang. 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).

Hambatan yang peneliti alami dalam pelaksanaan penelitian ini

adalah menyesuaikan waktu antara peneliti dengan subjek. Awalnya
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peneliti berencana datang ke studio latihan Riana Dance pada hari

Selasa, namun karena peneliti mengalami hambatan, maka peneliti

harus mengatur waktu lagi. Setelah mengatur ulang jadwal, peneliti

datang pada hari Jumat, 16 Juni 2017 pukul 17.45 WIB.




