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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Penelitian dapat diklasifikasikan dari berbagai cara dan sudut 

pandang. Dilihat dari pendekatan analisisnya, penelitian dibagi atas dua 

macam, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pada penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan 

kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) 

yang diolah dengan metoda statistika (Azwar, 2010, h.5). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Pada dasarnya identifikasi variabel ini adalah pernyataan eksplisit 

mengenai apa dan bagaimana fungsi masing-masing variabel yang 

diperhatikan. Misalnya, jika melibatkan variabel harga diri, maka harus 

ditegaskan pula apakah fungsinya sebagai variabel independen, 

dependen, prediktor, moderator, atau yang lain (Azwar, 2010, h.33). 

Variabel yang akan diungkap dalam penelitian ada dua, di 

antaranya adalah: 

1. Variabel tergantung : Perilaku Diet Metode X 

2. Variabel bebas : Citra Tubuh 
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Azwar (2010, h.33) mengatakan bahwa setiap variabel yang telah 

diidentifikasikan perlu dilakukan operasionalisasi, yaitu merumuskan 

definisi variabel secara operasional sehingga dapat diukur. 

Operasionalisasi variabel artinya menerjemahkan mengenai konsep 

variabel yang bersangkutan ke dalam bentuk indikator perilaku. 

Operasionalisasi dari masing-masing variabel pada penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Perilaku Diet Metode X 

Perilaku diet metode X adalah upaya yang dilakukan untuk 

menurunkan berat badan dengan cara mengatur pola asupan nutrisi 

dan kalori dari makanan dan minuman yang akan dimakan dan 

diminum sehingga sesuai dengan kebutuhan kalori harian. Perilaku 

diet metode X diungkap melalui skala, yang terdiri dari aspek-aspek 

perilaku diet seperti aspek eksternal, emosional, dan aspek 

pengekangan. Semakin tinggi skor skala menunjukkan bahwa 

semakin tinggi pula perilaku diet metode X, demikian sebaliknya 

semakin rendah skor skala menunjukkan bahwa semakin rendah pula 

perilaku diet metode X. 

 

2. Citra Tubuh 

Citra tubuh adalah gambaran, penilaian, persepsi, sikap, 

perasaan dan hasil pemikiran individu terhadap ukuran dan bentuk 

tubuh yang dimiliki. Citra tubuh diungkap melalui skala yang 

disusun berdasarkan aspek-aspek citra tubuh yaitu aspek evaluasi 
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penampilan, orientasi penampilan, kepuasan terhadap bagian tubuh, 

kecemasan menjadi gemuk, dan aspek pengkategorisasian ukuran 

tubuh. Semakin tinggi skor skala menunjukkan bahwa semakin 

positif citra tubuh, demikian sebaliknya semakin rendah skor skala 

menunjukkan bahwa semakin negatif citra tubuh. 

 

D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber utama untuk dijadikan data 

penelitian, yaitu individu yang memiliki data mengenai variabel-

variabel yang diteliti. Subjek penelitian pada dasarnya adalah sasaran 

yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian (Azwar, 2010, h.34-35). 

Penelitian dapat mengambil subjek secara sebagian (sampel) atau 

secara keseluruhan (populasi). Hal ini berdasarkan pendapat Azwar 

(2010, h.35) yang mengatakan bahwa apabila subjek penelitiannya 

terbatas dan masih dalam jangkauan peneliti, maka dapat dilakukan 

studi populasi, yaitu mempelajari seluruh subjek secara langsung. 

Sebaliknya, apabila subjek penelitian sangat banyak dan berada di luar 

jangkauan peneliti, atau apabila batasan populasinya tidak mudah untuk 

didefinisikan, maka dapat dilakukan studi sampel. 

Populasi dalam penelitian ini adalah remaja putri dengan rentang 

usia 12-21 tahun dan tercatat sebagai member di komunitas diet X 

Kudus. 

Pada penelitian ini akan diberlakukan studi populasi yaitu semua 

anggota dalam populasi diambil sebagai subjek penelitian. Hal ini sesuai 

dengan apa yang diungkapkan oleh Azwar (2010, h.35) di atas. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai 

tujuan untuk mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Tujuan 

untuk mengetahui (goal of knowing) haruslah dicapai dengan 

menggunakan metode atau cara-cara yang efisien dan akurat (Azwar, 

2010, h.91). 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

metode skala, karena variabel yang akan diungkap adalah perilaku diet 

dan citra tubuh yang merupakan data-data non-kognitif. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Azwar (2010, h.99), bahwa untuk variabel 

kepribadian datanya berupa data-data non-kognitif seperti minat, 

kecemasan, harga diri, locus of control, dan lain sebagainya. 

Skala dapat disajikan dalam dua kelompok item (pernyataan), 

yaitu item favourable dan item unfavourable. Menurut Azwar (2010, 

h.26-27), item disebut berarah favourable bila isinya mendukung, 

memihak atau menunjukkan ciri adanya atribut yang diukur. 

Sebaliknya, item yang isinya tidak mendukung atau tidak 

menggambarkan ciri atribut yang diukur disebut item tidak favorabel 

(unfavourable). 

Skala yang akan disusun dalam penelitian ini adalah skala 

perilaku diet dan skala citra tubuh. 

1. Skala Perilaku Diet 

Skala perilaku diet pada penelitian ini terdiri dari aspek-aspek 

perilaku diet seperti aspek eksternal, emosional, dan aspek 

pengekangan. 
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Pada penelitian ini, item (pernyataan) pada skala perilaku diet 

disajikan dalam bentuk favourable. Pada pelaksanaannya, sistem 

penilaian skala menggunakan format skala dengan empat kategori 

respon, dengan skor 4-1, di mana subjek diminta untuk memilih 

salah satu di antara empat kemungkinan jawaban yang tersedia, 

meliputi Sangat Sesuai (SS) diberi skor 4, Sesuai (S) diberi skor 3, 

Tidak Sesuai (TS) diberi skor 2, Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi 

skor 1. 

Berikut di bawah ini akan disajikan blueprint skala perilaku 

diet: 

Tabel 1 

Blueprint Skala Perilaku Diet 

No     Aspek Perilaku Diet                                       Total Item 

 1             Eksternal                                                           5 

 2             Emosional                                                         5   

 3             Pengekangan                                                     5 

                    Total                                                             15 

 

2. Skala Citra Tubuh 

Skala citra tubuh pada penelitian ini diungkap melalui aspek-

aspek citra tubuh yaitu aspek evaluasi penampilan, orientasi 

penampilan, kepuasan terhadap bagian tubuh, kecemasan menjadi 

gemuk, dan aspek pengkategorisasian ukuran tubuh. 

Pada penelitian ini, item (pernyataan) pada skala citra tubuh 

disajikan dalam bentuk item favourable dan item unfavourable. Pada 

pelaksanaannya, sistem penilaian skala menggunakan format skala 

dengan empat kategori respon, di mana subjek diminta untuk 
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memilih salah satu di antara empat kemungkinan jawaban yang 

tersedia, meliputi Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), 

dan Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Pernyataan yang favourable diberi skor sebagai berikut: 

Sangat Sesuai (SS) diberi skor 4, Sesuai (S) diberi skor 3, Tidak 

Sesuai (TS) diberi skor 2, Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi skor 1. 

Pernyataan yang unfavourable diberi skor sebagai berikut: Sangat 

Sesuai (SS) diberi skor 1, Sesuai (S) diberi skor 2, Tidak Sesuai (TS) 

diberi skor 3, Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi skor 4. 

Berikut di bawah ini akan disajikan blueprint skala citra 

tubuh: 

Tabel 2 

Blueprint Skala Citra tubuh 

No   Aspek Citra Tubuh     Favourable    Unfavourable      Total 

 1      Evaluasi penampilan            3                       3                     6 

 2      Orientasi 

         penampilan                           3                       3                     6 

 3      Kepuasan terhadap 

         bagian tubuh                         3                       3                     6 

 4      Kecemasan menjadi 

         gemuk                                   3                       3                     6 

 5      Pengkategorisasian 

         ukuran tubuh                         3                       3                     6 

              Total                                15                     15                  30 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

Azwar (2010, h.161) mengungkapkan bahwa di antara 

karakteristik item, yang berkaitan erat dengan reliabilitas dan validitas, 

biasanya yang dipertimbangkan dalam prosedur seleksi item adalah 
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koefisien korelasi item-total, indeks reliabilitas item, dan indeks 

validitas item. 

1. Uji Validitas Alat Ukur 

Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauhmana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi 

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 

tujuan dilakukannya pengukuran tersebut (Azwar, 2010, h.5). 

Validitas alat ukur pada penelitian ini menggunakan validitas 

soal. Suryabrata (2005, h.41) mengartikan validitas soal (item 

validity) adalah derajat kesesuaian antara sesuatu soal dengan 

perangkat soal-soal lain. Ukuran validitas soal adalah korelasi antara 

skor pada soal itu dengan skor pada perangkat soal (item-total 

correlation). 

Cara yang digunakan untuk menghitung korelasi antara skor 

masing-masing item dengan skor total adalah menggunakan teknik 

korelasi product moment dari Pearson. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Azwar (2010, h.59), bahwa bagi skala-skala yang 

setiap itemnya diberi skor pada level interval dapat digunakan 

formula koefisien korelasi product-moment Pearson. 

Apabila koefisien korelasi item-total itu dihitung pada skala 

yang berisi hanya sedikit item, maka sangat mungkin akan diperoleh 

koefisien korelasi item-total yang overestimated (lebih tinggi 

daripada yang sebenarnya) dikarenakan adanya overlap antara skor 
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item dengan skor skala (Guilford, dalam Azwar, 2010, h.61). Lebih 

lanjut Azwar (2010, h.61-62) menyatakan bahwa overestimasi ini 

dapat terjadi dikarenakan pengaruh kontribusi skor masing-masing 

item dalam ikut menentukan besarnya skor skala. Untuk itu, agar 

dapat diperoleh informasi yang lebih akurat mengenai korelasi antara 

item dengan skala, diperlukan suatu rumusan koreksi terhadap efek 

spurious overlap. Perhitungan analisis ini dilakukan dengan 

menggunakan alat bantu komputer. 

 

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Azwar (2010, h.83) menyatakan bahwa reliabilitas sebenarnya 

mengacu kepada konsistensi atau keterpercayaan hasil ukur, yang 

mengandung makna kecermatan pengukuran. Pengujian reliabilitas 

skala perilaku diet dan skala citra tubuh digunakan teknik Koefisien 

Alpha dari Cronbach. 

Sebagaimana yang dikemukakan Azwar (2010, h.87), data 

untuk menghitung keofisien reliabilitas alpha diperoleh lewat 

penyajian satu bentuk skala yang dikenakan hanya sekali saja pada 

kelompok responden (single-trial administration). Lebih lanjut 

Azwar (2010, h.63) mengatakan bahwa dalam pendekatan 

konsistensi internal, prosedurnya hanya memerlukan satu kali 

pengenaan sebuah tes kepada sekelompok individu sebagai subjek 

(single-trial administration). Oleh karena itu, pendekatan ini 

mempunyai nilai praktis dan efisiensi yang tinggi. Perhitungan 

analisis ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu komputer. 
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G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

korelasi Spearman’s rho karena untuk mencari hubungan antara citra 

tubuh dengan perilaku diet metode X dengan kondisi jumlah subjek 

kurang dari 30 orang. Perhitungan analisis ini dilakukan dengan 

menggunakan alat bantu komputer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


