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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

Identifikasi variabel penelitian ini harus ditentukan terlebih dahulu 

sebelum metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Variabel yang 

digunakan adalah: 

1. Variabel Tergantung  : Perilaku Diet 

2. Variabel Bebas    : Kecemasan ditinggal Pacar 

 

B. Definisi Operasional 

1. Perilaku Diet 

Wirakusumah (2001, h. 1 dan 36) memberikan definisi bahwa 

diet merupakan salah satu cara untuk menurunkan berat badan dengan 

cara pengaturan makanan. Ia menambahkan bahwa diet juga bisa 

didefinisikan sebagai pengaturan makanan yang dianjurkan untuk 

tujuan tertentu. Pengaturan makanan dalam hal ini adalah membatasi 

jumlah asupan makanan yang dibutuhkan tubuh yang bersangkutan 

sehingga terjadi keseimbangan energi. Penelitian ini menggunakan 

skala perilaku diet yaitu frekuensi terhadap perilaku diet, lamanya 

perilaku diet berlangsung dan intensitas perilaku diet. 

2. Kecemasan ditinggal Pacar 

Kaplan, dkk ( dalam Fausiah dan Widury, 2006, h. 73) 

mengungkapkan  kecemasan adalah respons terhadap situasi tertentu 

yang mengancam, dan merupakan hal yang normal terjadi menyertai 

perkembangan, perubahan, pengalaman baru atau yang belum pernah 

dilakukan, serta dalam menemukan identitas diri dan arti hidup. 

Seperti halnya seseorang dalam keadaan yang mengancam keberadaan 
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kehidupan seseorang, akan menimbulkan suatu perasaan yang tidak 

menyenangkan pada diri orang tersebut. Perasaan tidak 

menyenangkan dan sangat mengganggu jiwa dan pikiran ini dapat 

mempengaruhi proses pemaknaan seseorang terhadap peristiwa atau 

masalah yang sedang dihadapi. Penelitian ini diungkap dengan skala 

kecemasan yaitu skala kecemasan yang ditunjukkan dengan gejala 

yang bersifat fisik dan psikis. Gejala fisik ditandai dengan mual, 

berkeringat, muntah, sakit kepala, susah tidur, jantung berdetak 

kencang dan cepat, nafsu makan hilang, sesak nafas dan pencernaan 

tidak teratur. Gejala psikis ditandai dengan adanya perasaan takut, 

khawatir, rendah diri, tidak berdaya, tidak tentram, mudah marah, 

tidak mampu memusatkan perhatian serta perasaan ditimpa bahaya 

atau kecelakaan. 

 

C. Subyek Penelitian 

Polulasi adalah sejumlah individu yang paling sedikit 

mempunyai satu sifat atau ciri yang sama dan untuk menentukan luas 

dan sifat populasi juga memberi batasan-batasan yang tegas (Hadi, 2000, 

h. 220). Polulasi yang diambil dalam penelitian ini adalah mahasiswi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, dengan karakteristik 

sebagai berikut : 

1. Subyek usia 19-21 tahun yang sedang melakukan diet. 

2. Memiliki pacar dan baru berpacaran kurang dari setahun. 

Pada penelitian ini, sampel ditetapkan dengan teknik Incidental 

sampling. Incidental sampling yaitu penelitian sekelompok subyek 

dengan secara kebetulan, dimana subyek sesuai dengan ciri-ciri populasi, 

baru dapat mengisi skala yang telah dibagikan (Hadi, 2001, h. 75). 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode skala. Skala adalah suatu metode penyelidikan dengan  

menggunakan daftar pertanyaan atau pernyataan yang berisi aspek-aspek 

yang hendak diukur dan harus dijawab atau dikerjakan oleh subyek dan 

berdasar atas jawaban atau isian tersebut, peneliti mengambil kesimpulan 

mengenai subyek yang diteliti. (Suryabrata, 1990, h. 15) 

1. Skala Perilaku Diet 

Skala ini digunakan untuk mengukur perilaku diet pada 

mahasiswi yang disusun berdasarkan aspek-aspek perilaku diet, yaitu : 

a. Frekuensi, yaitu sering tidaknya perilaku muncul. Di dalam hal ini 

sering tidaknya perilaku diet muncul. 

b. Lamanya berlangsung, merupakan waktu yang diperlukan 

seseorang untuk melakukan setiap tindakan, di dalam hal ini lama 

atau tidaknya seseorang melakukan diet. 

c.  Intensitas, adalah banyaknya daya yang dikeluarkan oleh seseorang 

untuk melakukan perilaku tersebut. Seberapa dalam dan banyak 

usaha yang dilakukan seseorang untuk diet. 

Skala tingkat perilaku diet ini disusun berdasarkan aspek-aspek 

perilaku diet dengan empat alternatif jawaban, yaitu Sangat Sesuai 

(SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Sistem skoring dalam skala ini membedakan item yang bersifat 

favorable dan unfavorable. Nilai dari skala motivasi ini berskala 

empat yaitu item yang bersifat favorable (pernyataan yang 

mendukung) jawaban Sangat Sesuai (SS) bernilai 4, Sesuai (S) bernilai 

3, Tidak Sesuai (TS) bernilai 2 dan Sangat Tidak Sesuai (STS) bernilai 

1, sedangkan untuk tiap pernyataan yang bersifat unfavorable 

(pernyataan yang tidak mendukung) adalah Sangat Sesuai (SS) 
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bernilai 1, Sesuai (S) bernilai 2, Tidak Sesuai (TS) bernilai 3, dan 

Sangat Tidak Sesuai (STS) bernilai 4. 

 

Tabel 1. 

Blue print skala perilaku diet 

 

No Aspek-aspek perilaku diet Favourable Unfavourable Total 

1. Frekuensi terhadap perilaku diet 3 3 6 

2. Lamanya diet berlangsung 3 3 6 

3. Intensitas perilaku diet 3 3 6 

  9 9 18 

 

2. Skala Kecemasan Ditinggal Pacar 

Skala ini digunakan untuk mengukur kecemasan ditinggal pacar 

yang disusun berdasarkan gejala-gejala kecemasan, yaitu : 

a. Bersifat fisik 

b. Bersifat psikis 

Skala tingkat kecemasan ditinggal pacar ini disusun berdasarkan 

gejala-gejala kecemasan dengan empat alternatif jawaban, yaitu 

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

Sesuai (STS). 

Sistem skoring dalam skala ini membedakan item yang bersifat 

favorable dan unfavorable. Nilai dari skala motivasi ini berskala 

empat yaitu item yang bersifat favorable (pernyataan yang 

mendukung) jawaban Sangat Sesuai (SS) bernilai 4, Sesuai (S) bernilai 

3, Tidak Sesuai (TS) bernilai 2 dan Sangat Tidak Sesuai (STS) bernilai 

1, sedangkan untuk tiap pernyataan yang bersifat unfavorable 

(pernyataan yang tidak mendukung) adalah Sangat Sesuai (SS) 

bernilai 1, Sesuai (S) bernilai 2, Tidak Sesuai (TS) bernilai 3, dan 

Sangat Tidak Sesuai (STS) bernilai 4. 
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Tabel 2. 

Blue print skala kecemasan ditinggal pacar 

 

No Gejala-gejala kecemasan Favourable Unfavourable Total 

1. Bersifat Fisik 5 5 10 

2. Bersifat Psikis 5 5 10 

  10 10 20 

 

E. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Hasil yang objektif selalu diharapkan dalam setiap penelitian yang 

dilakukan, artinya hasil yang diperoleh merupakan hasil yang 

sesungguhnya dari variabel yang diteliti. Penelitian ini juga melakukan 

suatu pengukuran yang pada akhirnya untuk memperoleh hasil yang 

benar-benar menggambarkan permasalahan yang terjadi. Oleh sebab itu 

data yang diperoleh dari pengukuran tersebut haruslah akurat. Untuk 

memperoleh data yang akurat, maka diperlukan alat ukur yang bersifat 

valid dan reliable, sehingga kiranya perlu dilakukan uji validitas dan uji 

reliabilitas pada alat ukur yang digunakan, sehingga dapat 

dipertanggung jawabkan. 

1. Validitas 

  Menurut Azwar (2001, h. 43) suatu alat ukur dikatakan valid 

apabila alat ukur tersebut mampu mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Untuk mengetahui validitas suatu alat ukur dapat dilakukan 

dengan menggunakan teknik korelasi product moment dari Karl 

Pearson (Ancok, 1988, h. 14). 

  Hasil perhitungan yang diperoleh dengan teknik korelasi 

product moment tersebut masih perlu dikorelasi lagi untuk 

menghindari terjadinya over estimate terhadap koefisien validitas 

yang sebenarnya. Over estimate terjadi karena adanya skor bulir 
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yang dikorelasikan dengan skor total masih ikut sebagai komponen 

total sehingga menyebabkan koefisien korelasi yang lebih besar 

(Ancok, 1988, h. 23). Untuk menghindari over estimate ini maka 

hasil korelasi perlu dikorelasi lagi dengan teknik Part Whole. 

2. Reliabilitas 

  Menurut Ancok (1988 h.19) reliabilitas adalah indeks yang 

menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat 

diandalkan. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran 

tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih 

terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama. 

  Untuk menguji tingkat reliabilitas alat ukur ini digunakan 

teknik alpha cronbach. Teknik ini dipilih karena akan memberikan 

harga lebih kecil atau sama besar dengan reliabilitas yang sebenarnya 

(Ancok, 1988, h. 20). 

 

F. Metode Analisis Data 

Untuk menganalisi data yang diperoleh dalam penelitian ini 

menggunakan metode analisis data statistik karena data yang diperoleh 

berwujud angka-angka dan metode statistik dapat memberikan hasil yang 

obyektif. Selain itu, dengan metode statistik dapat ditarik kesimpulan 

yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya karena berdasarkan 

perhitungan yang teratur dan tepat. 

 Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan metode analisis product moment. 

Penggunaan teknik korelasi parsial jenjang pertama ini untuk melihat 

hubungan antara kecemasan ditinggal pacar sebagai variabel bebas dan 

perilaku diet sebagai variabel tergantung dengan menggunakan program 

Statistical Packages for Sciences (SPSS)  for Windows Release 13.0. 
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