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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian dan landasan teori yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Variabel tergantung : Perilaku diet mahasiswi 

2. Variabel bebas : Self efficacy 

 

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Perilaku Diet Mahasiswi 

Perilaku diet mahasiswi adalah kegiatan atau aktivitas mengatur jenis 

dan jumlah makanan dengan tujuan untuk menurunkan atau mempertahankan 

berat badan yang dilakukan oleh mahasiswi yang memiliki usia antara 18 

sampai 21 tahun. 

Perilaku diet mahasiswi diungkap dengan skala perilaku diet yang 

disusun berdasarkan tiga aspek yaitu : external eating, emotional eating, dan 

restraint. Nilai total yang diperoleh dalam menjawab pertanyaan 

menunjukkan tinggi rendahnya intensitas perilaku diet mahasiswi. Semakin 

tinggi nilai total yang diperoleh dalam skala perilaku diet, berarti semakin 

tinggi intensitas perilaku dietnya, sebaliknya semakin rendah nilai total yang 
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diperoleh dalam skala perilaku diet berarti semakin rendah intensitas perilaku 

dietnya. 

 

2. Self Efficacy 

Self efficacy adalah keyakinan yang ada dalam diri seseorang bahwa 

orang yang bersangkutan mempunyai kemampuan untuk menentukan 

perilaku yang tepat sehingga dapat mencapai keberhasilan seperti yang 

diharapkan. 

Variabel ini diungkap dengan skala self efficacy yang disusun 

berdasarkan tiga aspek yaitu : efficacy expectance, outcome expectance, dan 

outcome value. Nilai total yang diperoleh menunjukkan tinggi rendahnya self 

efficacy yang dimiliki. Semakin tinggi nilai total yang diperoleh dalam skala 

self efficacy maka semakin tinggi self efficacy yang dimiliki oleh mahasiswi, 

sebaliknya semakin rendah nilai total yang diperoleh dalam skala self efficacy 

maka semakin rendah self efficacy yang dimiliki oleh mahasiswi. 

 

C. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi merupakan sejumlah individu yang setidaknya mempunyai 

satu ciri atau sifat yang sama, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi 

(Hadi, 2001, h. 70). Ditambahkan pula oleh Hadi bahwa untuk menentukan 

sampel terlebih dahulu harus menentukan luas dan sifat-sifat populasi serta 

memberikan batas-batas yang tegas.  



 27

Dalam penelitian ini populasi diambil dari mahasiswi Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, dengan karakteristik 

mahasiswi yang berusia 18 sampai 21 tahun dan sedang melakukan diet. Hal 

ini dikarenakan pada usia 18 sampai 21 tahun mahasiswi sedang mengalami 

perubahan fisik, sehingga menyebabkan mahasiswi mempunyai minat yang 

besar untuk mendapatkan keadaan fisik yang menarik walaupun 

menghabiskan banyak waktu dan pikiran untuk memperbaiki penampilan 

mereka (Hurlock, 1992, h. 212). 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel adalah cara untuk menentukan sampel 

yang merupakan sebagian dari populasi yang dijadikan sumber data 

sesungguhnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi 

agar diperoleh sampel yang representatif atau benar-benar mewakili populasi 

(Nawawi, 1999, h. 152). Teknik sampling ini diperlukan untuk memperkecil 

kesalahan generalisasi dari sampel ke populasi. 

Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah Incidental Sampling, yaitu teknik sampling yang dilakukan dengan 

mengambil subyek penelitian pada siapa saja yang kebetulan dapat dijumpai 

di tempat-tempat tertentu yang memenuhi kriteria populasi yang ditetapkan 

(Hadi, 2001, h. 80) 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mendapatkan data-data penelitian. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode pengukuran skala dalam proses pengumpulan data. Metode 

pengukuran skala adalah daftar pertanyaan atau pernyataan yang diajukan agar 

dijawab subjek dan interpretasinya terhadap pertanyaan atau pernyataan tersebut 

merupakan proyeksi dari perasaan atau kepribadiannya (Azwar, 1999, h. 4). 

Respon subjek terhadap pertanyaan atau pernyataan tersebut kemudian 

diberi skor dengan melewati proses penskalaan yang hanya digunakan untuk 

mengungkap suatu atribut tunggal (unidimensional). Hasil respon subjek perlu 

diuji reliabilitasnya secara psikometris dan validitasnya ditentukan oleh kejelasan 

konsep psikologis yang hendak diukur dan operasionalnya. Peneliti 

menggunakan metode skala karena penyajiannya praktis dan cara pengerjaannya 

mudah, sehingga dapat dikerjakan subjek dalam waktu yang relatif singkat 

(Azwar, 1999, h. 31). 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala langsung 

dan tertutup. Skala langsung karena diisi secara langsung oleh subjek yang 

bersangkutan, skala tertutup karena jawaban sudah ditentukan sehingga subjek 

tidak bisa memberikan alternatif jawaban yang lain. Pilihan jawaban yang 

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

Tidak Sesuai (STS). 

Skala memiliki dua item, favourable dan unfavourable. Penilaian jawaban 

untuk item favourable adalah 4 untuk pilihan jawaban Sangat Sesuai (SS), 3 
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untuk pilihan jawaban Sesuai (S), 2 untuk pilihan jawaban Tidak Sesuai (TS), 

dan 1 untuk pilihan jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). Sedangkan penilaian 

jawaban untuk item unfavourable adalah 1 untuk pilihan jawaban Sangat Sesuai 

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

(TS), dan 4 untuk pilihan jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Skala yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam skala, 

yaitu skala yang mengungkap tentang perilaku diet, dan skala yang mengungkap 

tentang self efficacy. 

1. Skala Perilaku Diet 

Skala perilaku diet merupakan skala yang dibuat untuk mengungkap 

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

a. External eating, mencakup hal-hal yang berkaitan dengan faktor makanan 

itu sendiri dari segi bau, rasa, dan penampilan makanan. 

b. Emotional eating, mengacu pada emosi yang dilibatkan. Misalnya emosi 

negatif, seperti cemas, marah. 

c. Restraint, merupakan usaha secara kognitif dalam perilaku makan untuk 

melawan dorongan makan. 

Rancangan skala perilaku diet pada mahasiswi dapat dilihat pada tabel 1 

berikut : 

Tabel 1 
             Blue Print Skala Perilaku Diet  

Jumlah Item Aspek 
favorable unfavorable 

Jumlah 

External eating 5 5 10 
Emotional eating 5 5 10 
Restraint 5 5 10 

Jumlah 15 15 30 
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2. Skala Self Efficacy 

Skala self efficacy disusun berdasarkan tiga aspek sebagai indikator, 

yaitu : 

d. Efficacy expectance, merupakan suatu keyakinan bahwa seseorang akan 

berhasil dalam bertindak sesuai dengan hasil yang diharapkan dan secara 

tepat. 

e. Outcome expectance, yaitu keyakinan mengenai kemungkinan bahwa 

suatu tindakan akan menyebabkan akibat tertentu dan akan memberikan 

hasil akhir atau konsekuensi tertentu. 

f. Outcome value, yaitu nilai yang mempunyai arti dari konsekuensi-

konsekuensi yang akan terjadi bila suatu perilaku dilakukan oleh individu. 

 Rancangan skala self efficacy dapat dilihat pada tabel 2 berikut : 

Tabel 2 
Blue Print Skala Self Efficacy 

Jumlah Item Aspek 
favorable unfavorable 

Jumlah 

Efficacy expectance 5 5 10 
Outcome expectance 5 5 10 
Outcome value 5 5 10 

Jumlah 15 15 30 
 

E. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Menurut Azwar (1997, h. 5) validitas adalah sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Validitas alat 

ukur pada penelitian ini adalah validitas konstrak. Allen dan Yen 

mengungkapkan bahwa validitas konstrak adalah tipe validitas yang 
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menunjukkan sejauhmana tes mengungkap suatu trait atau konstrak teoritik 

yang hendak diukurnya (Azwar, 1997,h. 48). 

Untuk mengetahui internal konsistensi, maka model yang dipakai 

adalah teknik korelasi Product Moment dari Pearson dengan menggunakan 

alat bantu komputer dengan program Statistical Packages for Social Science 

(SPSS) Release 13.0. 

Setelah memperoleh hasil berupa koefisien korelasi maka koefisien 

korelasi tersebut perlu dikoreksi kembali untuk menghindari terjadinya 

kelebihan bobot yang menyebabkan angka korelasi menjadi besar (over 

estimate). Oleh karena itu rumus korelasi tersebut perlu dikoreksi dengan 

menggunakan teknik korelasi Part Whole, dengan menggunakan alat bantu 

komputer dengan program Statistical Packages for Social Science (SPSS) 

Release 13.0. 

 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Azwar (1997, h. 177) menyatakan bahwa reliabilitas adalah sejauh 

mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Lebih lanjut Harahap (2001, h. 

58) mengartikan reliabilitas sebagai kualitas dimana suatu penelitian akan 

memberikan hasil yang sama, walaupun penelitiannya dilakukan oleh peneliti 

yang berbeda. 

Lebih lanjut Azwar mengatakan bahwa instrumen yang berbentuk esai 

atau skala Likert digunakan teknik Alpha dari Cronbach. Adapun pada 

penelitian ini digunakan teknik koefisien Alpha dari Cronbach, dengan 
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menggunakan alat bantu komputer dengan program Statistical Packages for 

Social Science (SPSS) Release 13.0. 

 

F. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan analisis statistik. Alasannya adalah karena statistik merupakan cara 

ilmiah yang dipersiapkan untuk mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan 

menganalisis data penyelidikan yang berwujud angka-angka (Hadi, 1995, h. 221). 

Selain itu juga dikarenakan statistik bersifat obyektif, bekerja dengan angka-

angka, bersifat universal dalam arti dapat digunakan hampir dalam semua bidang 

(Hadi, 1995, h. 222). 

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

korelasi Product Moment dari Pearson, dengan menggunakan alat bantu 

komputer dengan program Statistical Packages for Social Science (SPSS) 

Release 13.0, karena analisis ini bertujuan untuk membuktikan hubungan antara 

self efficacy dengan perilaku diet mahasiswi. 
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