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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Penetapan kancah atau tempat penelitian bertujuan untuk 

memperoleh gambaran kondisi dari tempat di mana subjek berada. 

Kancah atau tempat dalam penelitian ini adalah di Kudus, dan subjeknya 

adalah remaja putri dengan rentang usia 12-21 tahun dan tercatat 

sebagai member di komunitas diet X Kudus. 

Komunitas diet X di Kudus tersebut terdiri dari anggota dengan 

berbagai latar belakang, seperti pendidikan, profesi, jenis kelamin dan 

rentang usia. Total keseluruhan anggota yang masuk dalam populasi 

penelitian ini adalah 21 orang. Komunitas diet X didirikan pada tahun 

2017 dan berada di Jalan Kutilang nomor 52 Kudus. Visi misi 

komunitas diet X adalah membantu menurunkan berat badan dan 

memiliki bentuk tubuh indah dengan cara yang praktis dan mudah “Be 

The Sexy You in Easy Way”. Harga untuk paket katering selama tiga 

belas hari adalah Rp. 600.000,-. Program diet X sendiri adalah program 

diet dengan cara mengutamakan konsumsi buah-buahan dan sayuran 

serta diikuti dengan pengurangan konsumsi lemak, karbohidrat dan gula 

sehingga mencukupi kebutuhan standard kalori harian, yaitu 900 sampai 

1000 kalori per hari. Panduan dalam menjalani diet X yaitu, minum air 

mineral delapan gelas sehari, namun tidak boleh air es, kemudian 
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menggoreng menggunakan mentega tawar, bukan minyak, lalu 

sayuran tidak boleh direbus terlalu lama, makan malam sebelum pukul 

18.00, memperbanyak konsumsi buah-buahan dan sayur serta tidak 

boleh mengkonsumsi makanan apapun selain menu yang diatur. Diet X 

sendiri tidak disarankan untuk penderita maag dan penyakit degeneratif 

lainnya seperti jantung, diabetes dan lain-lain. Alasan dibentuknya 

komunitas diet X adalah agar para anggotanya bisa saling mendukung 

dan menyemangati supaya program diet bisa berjalan lancar dan 

berhasil. Ketua komunitas diet X mengadakan pertemuan untuk para 

anggotanya setiap sebulan sekali yang bertujuan untuk bisa saling 

sharing mengenai keluh kesah dan manfaat yang didapat dari program 

diet X sehingga bisa saling memberi semangat dan motivasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan 

antara citra tubuh dan perilaku diet metode X pada remaja putri. 

Pertimbangan peneliti melakukan penelitian di komunitas diet X Kudus 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil survey awal wawancara yang dilakukan peneliti, 

ditemukan bahwa para remaja putri pernah atau sedang melakukan 

diet metode X. 

2. Pimpinan dari komunitas tersebut mengizinkan untuk dilakukan 

penelitian ini di lingkungan komunitasnya. 

 

B. Persiapan Penelitian 
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Persiapan penelitian diawali dengan menyusun alat ukur, 

perizinan tempat penelitian, serta uji validitas dan reliabilitas. Berikut di 

bawah ini rincian persiapannya: 

1. Penyusunan Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan alat ukur yaitu skala perilaku diet  

dan skala citra tubuh, yang disusun berdasarkan pada aspek-aspek 

dari teori kedua variabel tersebut. Skala dibuat dalam bentuk pilihan 

jawaban yaitu subjek penelitian diminta untuk memilih satu jawabanl 

dari empat alternatif pilihan yang disediakan. Di bawah ini akan 

diuraikan penyusunan dari masing-masing alat ukurnya. 

a. Skala Perilaku Diet 

Skala perilaku diet pada penelitian ini terdiri dari aspek-

aspek perilaku diet seperti aspek eksternal, emosional, dan aspek 

pengekangan. Jumlah item secara keseluruhan adalah 15 item 

favourable. Sebaran item skala ini dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3 

Sebaran Nomor Item Skala Perilaku Diet 

No    Aspek Perilaku Diet                                     Total Item 

1       Eksternal                                                        1,4,7,10,13 

2       Emosional                                                      2,5,8,11,14 

3       Pengekangan                                                  3,6,9,12,15 

                                       Total                                       15 

 

b. Skala Citra Tubuh 
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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. Jumlah item secara keseluruhan adalah 30 item yang 

terdiri dari 15 item favourable dan 15 item unfavourable. 

Sebaran item skala ini dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4 

Sebaran Nomor Item Skala Citra Tubuh 

No   Aspek Citra Tubuh    Favourable    Unfavourable      Total 

1    Evaluasi penampilan         1,11,21             2,12,22                6 

2   Orientasi 

      penampilan                       3,13,23             4,14,24                 6 

3   Kepuasan terhadap  

     bagian tubuh                       5,15,25            6,16,26                 6 

4   Kecemasan menjadi 

     gemuk                                7,17,27             8,18,28                 6 

5   Pengkategorisasian 

     ukuran tubuh                       9,19,29           10,20,30                6 

            Total                                15                     15                   30 

 

2. Permohonan Izin Penelitian 
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Setelah alat ukur atau skala selesai disusun, langkah 

selanjutnya adalah mengurus perizinan penelitian secara tertulis 

kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu: 

a. Meminta surat pengantar dari Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sebagai surat 

perizinan penelitian di komunitas diet X Kudus. Surat tersebut 

bernomor 2544/B.7.3/FP/V/2018 tertanggal 2 Mei 2018, yang 

merupakan surat permohonan izin untuk memulai mengadakan 

penelitian. 

b. Mengajukan surat izin penelitian kepada ketua komunitas diet X 

Kudus. Setelah mendapat surat tersebut, ketua komunitas diet X 

Kudus memberi izin secara lisan untuk dapat memulai 

mengadakan pengambilan data penelitian. 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Oleh karena jumlah subjek yang terbatas (21 subjek), maka 

pengambilan data dilakukan hanya sekali turun ke lapangan, kemudian 

data tersebut diuji validitas dan reliabilitasnya. Item yang gugur dibuang 

dan item yang valid kemudian dilanjutkan sebagai data penelitian. 

Pelaksanaan pengambilan data seperti ini dikenal dengan istilah sistem 

try out terpakai. 

Pengambilan data penelitian dilakukan selama 12 hari (dari 

tanggal 11 Juni sampai dengan 23 Juni 2018), dengan turun ke lapangan 

pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018, pukul 13.00 untuk memberikan 

surat ijin penelitian dan menjelaskan tujuan penelitian kepada ketua 

komunitas diet X. Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018, 
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pukul 15.00 peneliti datang ke rumah ketua komunitas diet X untuk 

membantu mempersiapkan keperluan gathering, tepatnya di Jalan 

Kutilang nomor 52 Kudus. Pada pukul 16.00 para anggota mulai 

berdatangan. Awalnya yang datang masih sedikit hanya berjumlah 11 

orang. Kemudian sekitar pukul 16.30, para anggota lainnya mulai 

berdatangan sehingga jumlah anggotanya bertambah menjadi 27 orang. 

Acara gathering dimulai, ketua komunitas diet X mulai mengarahkan 

para anggotanya untuk memulai kegiatan sharing. Sharing berlangsung 

selama kurang lebih 40 menit. Setelah sharing selesai, ketua komunitas 

diet X memberitahu kepada anggotanya mengenai tujuan peneliti berada 

di sana. Kemudian, peneliti mulai memperkenalkan diri, menjelaskan 

tujuan peneliti berada di sana dan menjelaskan cara pengisian skala 

yang akan dibagikan peneliti. Skala dibagikan kepada subjek penelitian 

yang memenuhi syarat sebagai subjek penelitian, yaitu remaja putri 

yang memiliki rentang usia 12-21 tahun, tercatat sebagai member di 

komunitas diet X Kudus dan pernah atau sedang melakukan diet. Para 

anggota komunitas diet X sangat mudah untuk diajak bekerja sama, 

semua kegiatan berjalan dengan lancar. Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan di lapangan diperoleh subjek sebanyak 21 individu yang 

akan digunakan sebagai data penelitian. 

Data tersebut diberi skor dan dibuat tabulasi data ke dalam 

format excel, kemudian dilakukan perhitungan data secara statistik. 

Penghitungannya meliputi uji validitas dan reliabilitas, serta uji hipotesis 

atau analisis data. Perhitungan statistik tersebut menggunakan alat bantu 

komputer dengan program Statistical Packages for Social Sciences 
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(SPSS) Release 13.0. Berikut di bawah ini akan disampaikan hasil uji 

validitas dan reliabilitasnya. 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Perilaku Diet 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik terhadap validitas skala 

perilaku diet, diperoleh hasil bahwa dari 15 item, terdapat 12 item valid 

dan 3 item yang gugur dengan taraf signifikansi 5% (koefisien berkisar 

antara 0,421-0,802). Hasil selengkapnya dari skala perilaku diet dapat 

dilihat pada lampiran C-1, sedangkan sebaran item yang valid dan gugur 

dapat dilihat pada tabel 5. 

 

 

 

Tabel 5 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Perilaku Diet 

No     Aspek Perilaku Diet                            Total Item Valid 

1         Eksternal                                                     1,4,7,10,13 

2         Emosional                                                  2,5*,8,11,14 

3         Pengekangan                                             3,6*,9,12,15* 

                                Total Item Valid                           12 

 

Keterangan: Nomor item dengan tanda (*) adalah item yang gugur 
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Koefisien reliabilitas alpha skala perilaku diet adalah sebesar 

0,889. Alat ukur ini tergolong reliabel sehingga dapat digunakan dalam 

penelitian ini. Hasil perhitungan reliabilitas skala perilaku diet pada 

penelitian ini dapat dilihat pada lampiran C-1. 

 

2. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Citra Tubuh 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik terhadap validitas skala 

citra tubuh, diperoleh hasil bahwa dari 30 item, terdapat 21 item valid 

dan 9 item yang gugur dengan taraf signifikansi 5% (koefisien berkisar 

antara 0,370-0,729). Hasil selengkapnya dari skala citra tubuh dapat 

dilihat pada lampiran C-2, sedangkan sebaran item yang valid dan gugur 

dapat dilihat pada tabel 6. 
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Tabel 6 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Citra Tubuh 

No    Aspek Citra Tubuh   Favourable     Unfavourable     Total                                                                                                                                                         

Item                                                                                             

Valid 

  1    Evaluasi penampilan          1,11,21             2,12,22*            5 

  2    Orientasi 

        penampilan                         3,13,23*            4,14,24*           4 

  3    Kepuasan terhadap 

        bagian tubuh                       5*,15,25            6,16*,26           4 

  4    Kecemasan menjadi 

        gemuk                                7,17,27               8,18*,28*         4 

  5    Pengkategorisasian 

        ukuran tubuh                      9,19*,29*           10,20,30           4 

         Total Item Valid                  11                         10               21 

 

Keterangan: Nomor item dengan tanda (*) adalah item yang gugur 

 

Koefisien reliabilitas alpha skala citra tubuh adalah sebesar 0,911. 

Alkat ukur ini tergolong reliabel sehingga dapat digunakan dalam 

penelitian ini. Hasil perhitungan reliabilitas skala citra tubuh 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C-2. 

 

 

 

 


