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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian Yang Digunakan 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu 

metode yang berpusat pada data-data berbentuk angka (numerical) yang 

diolah menggunakan data statistik untuk memperoleh hasil yang 

signifikan tentang perbedaan kelompok atau hubungan antar variabel, 

karena hasil yang akan diperoleh berupa angka yang dianalisis 

menggunakan perhitungan statistik sebagai jawaban dari hipotesis 

(Azwar, 2010, h.5). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel Tergantung : Motivasi Berolahraga Intrinsik 

2. Variabel Bebas  : Body image 

 

C. Definisi Operasional 

1. Motivasi Berolahraga 

Motivasi berolahraga adalah dorongan seseorang untuk 

melakukan aktivitas fisik atau berolahraga berupa senam yang berasal 

dari dalam diri seseorang dalam memenuhi kebutuhan demi 

tercapainya suatu keseimbangan. Motivasi berolahraga akan diukur 

menggunakan skala motivasi berolahraga yang disusun oleh peneliti 

berdasarkan tiga komponen utama motivasi yaitu kebutuhan ketika 
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seseorang merasakan ketidakseimbangan dalam diri, dorongan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan penampilan, dan pencapaian tujuan 

untuk memiliki kondisi fisik yang diinginkan. Semakin tinggi skor 

skala menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi individu dalam 

berolahraga, sebaliknya semakin rendah skor skala menunjukkan 

bahwa semakin rendah pula motivasi individu dalam berolahraga. 

 

2. Body image 

Body image adalah persepsi seseorang atau bagaimana cara 

seseorang memandang dan menilai penampilan fisiknya, bisa positif 

maupun negatif. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin 

positif body image, sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh 

maka semakin negatif body image. 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi merupakan kelompok subyek yang hendak dikenai 

generalisasi hasil penelitian. Suatu populasi harus memiliki ciri-ciri 

atau karakteristik yang membedakannya dari kelompok subyek yang 

lain. Tidak terbatas hanya sebagai ciri lokasi tetapi juga terdiri dari 

karakteristik-karakteristik individu (Azwar, 2010, h.79).  

Populasi dalam penelitian ini adalah wanita dewasa awal yang 

memiliki karakteristik sbb: 

a. Berusia 18-40 tahun 
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b. Peserta senam Zumba di Elise Ladies Gym Semarang dan Indah 

Studio Senam 

 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Terdapat dua teknik pengambilan sampel menurut Azwar 

(2010) yaitu probabilitas dan nonprobabilitas. Teknik pengambilan 

sampel probabilitas dilakukan secara random yaitu setiap subyek 

dalam populasi berpeluang sama besar untuk terpilih menjadi sampel. 

Contoh pengambilan sampel secara random yaitu pengambilan 

sampel sederhana, pengambilan sampel secara berstrata, dan 

pengambilan sampel klaster. Sedangkan untuk teknik pengambilan 

sampel nonprobabilitas tidak diketahui besarnya peluang setiap 

subyek dalam populasi untuk terpilih menjadi sampel. Contoh 

pengambilan sampel nonprobabilitas adalah pengambilan sampel 

secara kuota.  

Beberapa teknik pengambilan sampel nonprobabilitas lainnya 

dikemukakan oleh Prasetyo & Jannah (2011) yaitu purposive 

sampling, accidental sampling, dan snowball sampling. Dalam 

penelitian ini proses pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 

accidental sampling yaitu pengambilan sampel yang dilakukan 

dengan mengambil subyek yang dijumpai di lapangan secara 

kebetulan sesuai dengan persyaratan sampel yang dibutuhkan. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data menggunakan skala yang bersifat 

langsung, yaitu yang menjawab atau mengisi skala adalah subyek 

yang diteliti. Skala ini bersifat tertutup karena subyek diminta untuk 

memilih salah satu jawaban dari beberapa pilihan jawaban yang 

disediakan. Untuk skala motivasi berolahraga akan diberikan dalam 

bentuk favorable dan unfavorable. Alternatif pilihan jawaban dari 

pernyataan bentuk favorable dalam skala motivasi berolahraga yang 

digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat kategori yaitu 

sangat sesuai (SS) dengan skor 4, sesuai (S) dengan skor 3, tidak 

sesuai (TS) dengan skor 2, dan sangat tidak sesuai (STS) dengan skor 

1. Untuk pernyataan bentuk unfavorable akan dibagi menjadi empat 

kategori yaitu sangat sesuai (SS) dengan skor 1, sesuai (S) dengan 

skor 2, tidak sesuai (TS) dengan skor 3, dan sangat tidak sesuai (STS) 

dengan skor 4. Berikut tabel blueprint skala Motivasi Berolahraga 

sebagai berikut: 

Tabel 1 

Blueprint Skala Motivasi Berolahraga  

No 
Motivasi Berolahraga 

Intrinsik 
Favorable Unfavorable Total Item 

1 Kebutuhan 3 3 6 

2 Dorongan 3 3 6 

3 Tujuan  3 3 6 

Total 9 9 18 
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Untuk skala body image akan diungkap melalui aspek body 

image dalam bentuk favorable dan unfavorable. Alternatif pilihan 

jawaban dari pernyataan bentuk favorable dalam skala body image 

yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat kategori 

yaitu sangat sesuai (SS) dengan skor 4, sesuai (S) dengan skor 3, tidak 

sesuai (TS) dengan skor 2, dan sangat tidak sesuai (STS) dengan skor 

1. Untuk pernyataan bentuk unfavorable akan dibagi menjadi empat 

kategori yaitu sangat sesuai (SS) dengan skor 1, sesuai (S) dengan 

skor 2, tidak sesuai (TS) dengan skor 3, dan sangat tidak sesuai (STS) 

dengan skor 4. Berikut tabel blueprint skala Body Image adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2 

Blueprint Skala Body image 

No Body image Favorable Unfavorable 
Total 

item 

1 Evaluasi Penampilan  2 2 4 

2 Orientasi Penampilan  2 2 4 

3 Kepuasan terhadap bagian 

tubuh 
2 2 4 

4 Kecemasan menjadi gemuk 2 2 4 

5 Pengkategorian ukuran 

tubuh 
2 2 4 

Total 10 10 20 
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E. Uji Coba Alat Ukur 

1. Uji Validitas Alat Ukur 

Menurut Azwar (2010, h,5) validitas berasal dari kata validity 

yang artinya sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur 

dalam melakukan fungsi ukurnya. 

Suryabrata (2005, h.40) mengemukakan ada beberapa jenis 

validitas dalam bidang psikologi yaitu validitas tes yang dibagi 

menjadi tiga macam antara lain validitas isi, validitas konstruk dan 

validitas berdasar kriteria. Menurut Suryabrata (2005), validitas isi 

menunjuk pada sejauh mana tes tersebut mengukur apa yang akan 

diukur. Validitas konstruk menunjuk kepada sejauh mana skor hasil 

pengukuran itu merefleksikan konstruksi teoretis yang mendasari 

penyusunan alat ukur tersebut. Karena validitas konstruk ini 

merupakan proses yang kompleks maka memerlukan analisis logis 

dan dukungan data empiris. Dalam validitas berdasar kriteria, 

validitas alat ukur dilihat dari sejauh mana hasil pengukuran dengan 

alat ukur itu mirip atau sama dengan hasil pengukuran dengan alat 

ukur lain yang dijadikan sebagai kriteria. Kriteria yang dimaksud 

merupakan hasil dari pengukuran atribut yang sama namun dengan 

alat ukur lain yang dianggap alat ukur yang baik. 

Validitas alat ukur pada penelitian ini menggunakan validitas 

item (item validity). Suryabrata (2005) menyatakan tahap selanjutnya 

setelah data terkumpul adalah melakukan analisis data. Metode yang 

digunakan adalah menggunakan teknik korelasi product moment dari 
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Pearson yang merupakan teknik untuk mencari hubungan antara dua 

variabel yaitu variabel bebas dan tergantung. 

Guilford (dalam Azwar, 2010, h.61) menyatakan jika koefisien 

korelasi item-total dihitung pada skala yang berisi hanya sedikit item, 

sangat memungkinkan koefisien korelasi item-total menjadi 

overestimated karena adanya overlap antara skor item dengan skor 

skala karena kontribusi skor masing-masing item ikut menentukan 

besarnya skor skala. Maka dari itu diperlukan suatu rumusan koreksi 

terhadap efek spurious overlap agar memperoleh informasi yang lebih 

akurat tentang hasil korelasi antara item dengan skala. Hasil 

penghitungan menggunakan teknik korelasi product moment ini 

mengalami kelebihan bobot sehingga perlu dikoreksi menggunakan 

teknik korelasi part whole. 

 

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas alat ukur akan menunjukkan keajegan atau 

konsistensi skor yang diperoleh para subyek yang diukur dengan alat 

ukur yang sama atau diukur dengan alat ukur yang setara dengan 

kondisi yang berbeda yang dinyatakan dalam bentuk koefisien 

korelasi (Azwar, 2010). 

Dalam penelitian ini, reliabilitas alat ukur akan menggunakan 

teknik koefisien Alpha dari Cronbach karena mempunyai nilai praktis 

dan efisiensi tinggi. Azwar (2010) menyatakan bahwa dalam 

pendekatan konsistensi internal, prosedurnya hanya memerlukan satu 
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kali pengenaan sebuah tes pada sekelompok individu yang menjadi 

subyek (single-trial administration). 

 

F. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah 

teknik korelasi product moment untuk mencari korelasi atau hubungan 

antara body image dengan motivasi berolahraga. 

  


