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BAB 4 

PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 
 

4.1. Orientasi Kancah  
 

Sebelum melakukan penelitian mengenai perbandingan sosial dengan 

ketidakpuasan tubuh, peneliti perlu memahami kancah atau tempat penelitian dan 

mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan jalannya penelitian. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Perbandingan Sosial 

dengan Ketidakpuasan Tubuh pada Mahasiswi. Subjek pada penelitian ini adalah 

mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas 

Katolik Soegijparanata Semarang angkatan 2015. 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Katolik Soegijpranata Semarang 

yang beralamat di Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Dhuwur. Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis, merupakan salah satu dari sepuluh program sarjana yang terdapat di 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

memiliki visi yaitu, menjadi unggul dalam bidang Ekonomi dan Bisnis berlandaskan 

nilai-nilai Kristianitas.  

Misi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yaitu: 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan melakukan penelitian serta pengabdian 

pada masyarakat yang unggul dan berkualitas.  

2. Membangun kerja sama dengan berbagai institusi baik di dalam maupun di luar 

negeri. 

3. Membangun komitmen, kebersamaan, dan kompetensi dosen dan mahasiswa 

untuk mewujudkan tradisi unggul fakultas secara terus menerus.  
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Tujuan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ialah: 

1. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis.  

2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ekonomi dan bisnis 

yang unggul. 

3. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam maupun luar 

negeri untuk mewujudkan visi dan misi fakultas.  

4. Mewujudkan nilai-nilai; kebenaran, kejujuran, integritas, kerendahan hati, 

menghargai keberagaman komitmen, kebersamaan, dan kompetensi secara 

terus-menerus untuk mencapai keunggulan fakultas.  

5. Memberikan relevansi antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

kebutuhan masyarakat atas berbagai masalah ekonomi, social, lingkungan, 

politik, budaya dan lainnya melalui penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat.  

6. Mewujudkan tata kelola bisnis yang ramah lingkungan 

Terdapat tiga program studi dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis yaitu, Program 

Studi Manajemen, Program Studi Akuntansi, dan Program Studi Perpajakan. 

Program Studi Manajemen dan Program Studi Akuntansi mendapatkan akreditas 

A, sedangkan Program Studi Perpajakan mendapatkan akreditas B. 

Berdasarkan website FEB Universitas Katolik Soegijapranata, terdapat 54 

dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 35 dosen berpendidikan S2, 7 dosen 

berpendidikan S3 (doktor), dan 12 dosen sedang menempuh S3.  

Peneliti menentukan kancah penelitian ini berdasarkan beberapa 

pertimbangan antara lain : 

 



32 
 

 
 

1. Terdapat Ketidakpuasan Tubuh pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Program Studi Manajemen Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

2. Belum pernah ada sebelumnya dilakukan penelitian di Universitas Katolik 

Soegijpranata Semarang mengenai “Hubungan antara Perbandingan Sosial 

dengan Ketidakpuasan Tubuh pada Mahasiswi”. 

3. Adanya izin dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata untuk melakukan penelitian di lingkungan fakultas 

 

4.2. Persiapan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mempersiapkan terlebih dahulu 

beberapa hal yang berkaitan dengan berlangsungnya penelitian. Hal yang perlu 

dipersiapkan oleh peneliti yaitu, mempersiapkan alat ukur dan surat ijin penelitian.  

4.2.1. Penyusunan Alat Ukur  

Penelitian ini menggunakan dua skala, yaitu skala ketidakpuasan tubuh 

dan skala perbandingan sosial. Penyusunan kedua skala tersebut berdasarkan 

aspek-aspek pada teori yang sudah dipaparkan. Pada penelitian ini skala yang 

digunakan berbentuk skala Likert dimana subjek memilih salah satu alternatif 

jawaban sesuai dengan keadaannya. 

Pada penelitian ini skala dikelompokkan menjadi dua jenis item yaitu, item 

favorable dan item unfavorable. Pada item favorable skor 4 untuk jawaban Sangat 

Sesuai (SS), skor 3 untuk jawaban Sesuai (S), skor 2 untuk jawaban Tidak Sesuai 

(TS), skor 1 untuk jawaban (Sangat Tidak Sesuai). Sedangkan untuk item 

unfavorable diberi skor 1 untuk jawaban Sangat Sesuai (SS), skor 2 untuk jawaban 
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Sesuai (S), skor 3 untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), kemudian skor 4 untuk 

jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). 

4.2.1.1 Skala Ketidakpuasan Tubuh 

   Skala ketidakpuasan tubuh disusun berdasarkan 6 aspek ketidakpuasan 

tubuh, yaitu penilaian negatif terhadap bentuk tubuh, perasaan malu saat berada 

di lingkungan sosial, kamuflase tubuh, body checking, feeling fat dan lower body 

fat. Aspek-aspek ini kemudiaan diuraikan menjadi 36 item yang terdiri dari 18 item 

favorable dan 18 item unfavorable. Sebaran item pada skala ketidakpuasan tubuh 

dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut 

Tabel 4.1. Sebaran Item Skala Ketidakpuasan Tubuh 

Aspek-aspek  

Ketidakpuasan Tubuh 

Jumlah Item Total Item  

Favorable Unfavorable 

Penilaian negatif terhadap bentuk 

tubuh 

1,3,5 2,4,6  6  

Perasaan malu saat berada di 

lingkungan sosial  
7,9,11  8,10,12 6  

Kamuflase Tubuh 13,15,17 14,16,18  6  

Body Checking 19,21,23 20,22,24  6  

Feeling Fat 25,27,29 26,28,30 6 

Lower Body Fat 31,33,35 32,34,36 6 

Total Item      18      18 36 

 

4.2.1.2 Skala Perbandingan Sosial 

Skala perbandingan sosial disusun berdasarkan 5 aspek perbandingan 

sosial, antara lain tinggi badan, berat badan, bentuk tubuh, wajah dan gaya. Kelima 

aspek ini kemudian diuraikan menjadi 30 item yang terdiri dari 15 item favorable 

dan 15 item unfavorable. Sebaran item skala perbandingan sosial dapat dilihat 

pada tabel 4.2 berikut 
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Tabel 4.2. Sebaran Item Skala Perbandingan Sosial 

 

4.2.2. Perijinan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengurus surat ijin penelitian 

terlebih dahulu. Peneliti meminta surat pengantar dari Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata untuk melakukan penelitian di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegjapranata Semarang. 

Surat perijinan penelitian dari Fakultas Psikologi dengan nomor 

1521/B.7.3/FP/IV/2019 tertanggal 23 April 2019. Selanjutnya, peneliti 

menyerahkan surat perijinan penelitian kepada Dekanat Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang pada tanggal 30 April 2019 

dan Dekanat memberikan ijin untuk melakukan penelitian dengan nomor 

00744/B.3.3/FEB/IV/2019. Pengambilan data penelitian berlangsung pada tanggal 

6 Mei - 15 Mei 2019.  

4.3.   Pelaksanaan Penelitian 

  Penelitian dilakukan di Gedung Yustinus Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang di Jalan Pawiyatan Luhur Sel. IV No. 1. Pengambilan data dilaksanakan 

setelah memperoleh ijin dari dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, adapun 

No Aspek-aspek 

Perbandingan Sosial 

Jumlah Item Total Item 

Favorable Unfavorable 

1. Tinggi Badan 1,3,5 2,4,6 6 

2. Berat Badan 7,9,11 8,10,12 6 

3. Bentuk Tubuh 13,15,17 14,16,18 6 

4. Wajah 19,21,23 20,22,24 6 

5. Gaya 25,27,29 26,28,30 6 

 Total Item      15      15 30 
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penelitian dilakukan pada tanggal 6 Mei – 15 Mei 2019. Rincian tentang jadwal 

pengambilan data dapat dilihat pada tabel 4.3 

Tabel 4.3. Rincian Jadwal Pengambilan Data 

      Hari ke.                                 Hari, tanggal                                Jumlah Subjek 

1.                                 Senin, 6 Mei 2019                                          6 

2.                                 Selasa, 7 Mei 2019                                        9 

3.                                 Rabu, 8 Mei 2019                                          5 

4.                                 Kamis, 9 Mei 2019                                         4 

5.                                 Jumat, 10 Mei 2019                                       6 

6.                                 Senin, 13 Mei 2019                                        7 

7.                                 Selasa, 14 Mei 2019                                      8 
8.                                 Rabu, 15 Mei 2019                                        5 

                                                Total                                                  50 

 

Pengambilan data dilakukan setelah para mahasiswi menyelesaikan kelas dari 

mata kuliah. Pertimbangan pegambilan data pada saat selesai kelas adalah 

adanya harapan bahwa peneliti dapat lebih mudah bertemu dengan subjek. 

Jumlah mahasiswi angkatan 2015 yang mengikuti kelas mata kuliah sangatlah 

sedikit sehingga peneliti memutuskan mencari jalan lain dalam pengambilan data 

yaitu, dengan cara membuat janji terlebih dahulu dengan para mahasiswi melalui 

aplikasi LINE. Peneliti mendapatkan beberapa kontak subjek dari teman peneliti 

yang memiliki relasi dengan mahasiswi manajemen, kemudian peneliti 

menghubungi satu persatu subjek untuk diajak bertemu. Peneliti membagikan 

skala satu persatu kepada subjek yang sudah peneliti hubungi sebelumnya. 

Setelah dihubungi satu-persatu tidak semua subjek merespon chat LINE yang 

sudah dikirim oleh peneliti, sehingga peneliti memutuskan untuk meminta bantuan 

kepada salah satu kenalan peneliti yaitu, salah satu mahasiswi manajemen 

angkatan 2015 untuk membantu menyebarkan skala yang masih belum terisi. 

Total subjek yang menjadi responden penelitian adalah berjumlah 50 orang. 50 

subjek tersebut diambil dengan menggunakan teknik Quota Sampling, 
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menentukan sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu  sampai jumlah 

yang diinginkan. Pertimbangan peneliti menggunakan teknik ini adalah karena 

peneliti sudah menentukan jumlah subjek yang akan dijadikan responden. 

  Pada saat seluruh subjek sudah mengisi skala, selanjutnya peneliti 

melakukan skoring dan tabulasi data. Peneliti menggunakan try out terpakai, 

dimana peneliti hanya melakukan sekali pengambilan data. Alasan menggunakan 

try out terpakai adalah agar peneliti dapat menghemat waktu dan biaya dalam 

melakukan penelitian. Selanjutnya data try out diolah dengan menggunakan  

SPSS sehingga diperoleh item yang valid dan item yang gugur. Berikutnya peneliti 

menyisihkan item yang gugur lalu melakukan tabulasi data ulang sehingga semua 

item dinyatakan valid. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah 

memastikan bahwa semua item valid, baik pada skala ketidakpuasan tubuh 

maupun skala perbandingan sosial. Setelah memastikan semua item valid, peneliti 

melakukan uji asumsi dan uji hipotesis dengan bantuan program SPSS.  

4.4. Uji Validitas dan Reliabilitas   

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik Korelasi Product 

Moment dari Karl Pearson yang artinya mengkorelasikan  masing-masing skor 

item dengan skor total. Jika r hitung > r tabel (uji one tailed dengan sig. 0,05) maka 

dinyatakan valid (Sugiyono,2016) dan r tabel pada penelitian ini sebesar 0,2353. 

Setelah diketahui validitas item maka proses berikutnya adalah melakukan analisis 

dengan teknik korelasi Part Whole  yaitu, teknik untuk menghindari  over estimate 

atau kelebihan bobot karena masuknya skor item ke dalam skor total.  

Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan teknik koefisien  Alpha dari 

Cronbach. Nilai Alpha >0,7 artinya reliabel mencukupi, jika nilai alpha >0,8 maka 
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reliabilitas kuat (Sugiyono, 2016). Selanjutnya data dianalisis menggunakan 

bantuan program Statistical Packages for Social Sciences versi 16.0 for window. 

4.4.1.  Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Ketidakpuasan Tubuh 

Skala ketidakpuasan tubuh tersusun atas 36 item. Item dinyatakan valid 

jika nilai corrected item-total correlation > 0,2353 (r tabel). Setelah dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas sebanyak dua kali putaran, diperoleh 5 item gugur 

sedangkan 31 item dinyatakan valid. Hasil koefisien validitas menggunakan teknik 

product moment kemudian dikoreksi dengan part whole, diperoleh rentang 

validitas untuk skala ketidakpuasan tubuh adalah 0,273 sampai 0,996. Penjabaran 

mengenai item valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Nilai koefisien Alpha Croncbach sebesar 0,737 yang artinya alat ukur 

memiliki reliabilitas yang mencukupi karena nilai Alpha >0,7, sehingga dinyatakan 

reliabel digunakan dalam penelitian. Hasil perhitungan lengkap dapat dilihat pada 

lampiran C1. 

Tabel 4.4. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Ketidakpuasan Tubuh 

Aspek-aspek  

Ketidakpuasan Tubuh 

Jumlah Item Total Item 

Valid  Favorable Unfavorable 

Penilaian negatif terhadap bentuk 

tubuh 

1,3,5 2*,4*,6  4 

Perasaan malu saat berada di 

lingkungan sosial  
7,9,11  8,10,12 6  

Kamuflase Tubuh 13,15,16* 14,16,18  5  

Body Checking 19,21,23 20,22,24  6  

Feeling Fat 25,27,29* 26,28,30 5 

Lower Body Fat 31,33,35* 32,34,36 5 

Total Item Valid      15      16 31 

Keterangan : (*) item gugur 
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4.4.2. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Perbandingan Sosial 

  Skala perbandingan sosial terdiri atas 30 item. Item dinyatakan valid apabila 

nilai corrected item-total correlation > 0,2353 (r tabel). Setelah dilakukan uji 

validitas sebanyak dua putaran, diperoleh 6 item gugur sedangkan 24 item lainnya 

valid. Hasil koefisien validitas menggunakan teknik product moment kemudian 

dikoreksi dengan part whole, diperoleh rentang validitas untuk skala perbandingan 

sosial adalah 0,275 sampai 0,979. Penjabaran mengenai item valid dan gugur 

dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Nilai koefisien Alpha Croncbach sebesar 0,727 yang artinya alat ukur 

memiliki reliabilitas yang mencukupi karena nilai Alpha >0,7, sehingga reliabel 

digunakan dalam penelitian. Hasil perhitungan lengkap dapat dilihat pada lampiran 

C2. 

Tabel 4.5. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Perbandingan Sosial 

Keterangan: (*) item gugur  

Setelah uji  coba  data yang ada ditabulasi ulang dengan menyisihkan skor  

item yang gugur . Tabulasi data item valid dijadikan data penelitian  untuk dianalisis 

lebih lanjut. Data penelitian dapat dilihat pada lampiran D.

No Aspek-aspek 

Perbandingan Sosial 

Jumlah Item Total Item 

Valid Favorable Unfavorable 

1. Tinggi Badan 1,3,5 2,4*,6 5 

2. Berat Badan 7,9,11 8,10,11 6 

3. Bentuk Tubuh 13,15*,17 14,16,18* 4 

4. Wajah 19,21,23 20,22,24 6 

5. Gaya 25*,27*,29* 26,28,30 4 

 Total Item Valid      11      13 24 


