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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Dalam sebuah penelitian tahap pertama yang harus dilalui sebelum 

penelitian adalah menetapkan dahulu kancah atau tempat penelitian. Tempat 

penelitian yang akan digunakan penulis adalah Fakultas Psikologi Universitas 

Katolik Soegijapranata yang bertempat di Gedung Antonius lantai 2-4 di Jalan 

Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang, Jawa Tengah. 

Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang secara 

resmi berdiri pada tanggal 6 Agustus 1984 dengan berdasarkan ijin operasional 

dari Kopertis Wilayah VI No. 927/K/14.12/KOP/V 1984. 

Penelitian pada Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara perilaku diet mahasiswi 

dengan self efficacy. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswi Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dengan rentang usia 

antara 18-21 tahun. Pada rentang usia tersebut, subjek diperkirakan berada pada 

angkatan 2004-2007. Berdasarkan data mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang yang peneliti peroleh dari BAAK (Biro 

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan) Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang, jumlah mahasiswa angkatan 2004-2007 berjumlah 704 yang meliputi 

546 mahasiswi dan 158 mahasiswa. 
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Karakteristik mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang dibandingkan dengan mahasiswi fakultas lainnya 

adalah mereka lebih memperhatikan tentang penampilan. Oleh karena itu kriteria 

populasi penelitian ini adalah mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang yang berusia antara 18 sampai 21 tahun dan sedang 

melakukan diet. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara selama penelitian 

bahwa perilaku diet yang dilakukan oleh mahasiswi Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang secara umum cukup baik, 

meskipun masih terdapat mahasiswi yang melakukan diet yang tidak sehat, 

misalnya dengan menekan nafsu makan, menggunakan pil diet, atau dengan 

mengkonsumsi obat pencahar. Hal ini dikarenakan keinginan mahasiswi Fakultas 

Psikologi Universitas Ktolik Soegijapranata Semarang dalam melakukan diet 

tidak melalui bimbingan seorang ahli, seperti dokter atau ahli gizi. Para 

mahasiswi hanya memikirkan bagaimana cara untuk menurunkan berat badan 

yang cepat dan mudah tanpa memperhatikan dampak negatif dari diet yang 

dilakukan. 

 Adapun pertimbangan peneliti mengambil lokasi di Fakultas Psikologi 

Universitas Soegijapranata Semarang adalah sebagai berikut : 

1. Pada Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang belum 

pernah dilakukan penelitian mengenai perilaku diet mahasiswi ditinjau dari 

self efficacy. 

2. Jumlah subjek memadai dan sesuai dengan ciri-ciri populasi sehingga 

memenuhi syarat sebagai subjek penelitian. 
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3. Lokasi penelitian mudah dijangkau oleh penulis sehingga dapat mengatasi 

keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. 

4. Pihak Fakultas Psikologi Universitas Soegijapranata Semarang bersedia untuk 

dijadikan tempat penelitian. 

 

B. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian diawali dengan melakukan penyusunan alat ukur, dan 

persiapan administrasi yang menyangkut masalah perijinan tempat penelitian. 

1. Penyusunan Skala Penelitian 

Penyusunan skala penelitian ditentukan berdasarkan aspek-aspek yang 

telah dikemukakan dalam teori. Dalam penelitian ini digunakan dua skala, 

yaitu skala perilaku diet dan skala self efficacy. Penyajian skala dalam bentuk 

tertutup, yaitu subjek penelitian diwajibkan memilih satu jawaban dari 

beberapa alternatif pilihan yang disediakan. Penyusunan dari masing-masing 

alat ukur dijelaskan sebagai berikut : 

a. Skala Perilaku Diet 

Skala yang pertama adalah skala perilaku diet yang disusun 

berdasarkan aspek-aspek perilaku diet, yang meliputi external eating, 

emotional eating, dan restraint. Jumlah item secara keseluruhan adalah 30 

item. Penilaian skala tersebut berdasarkan pada dua kelompok item yang 

berbentuk favourable dan unfavourable dengan empat pilihan jawaban, 

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

Sesuai (STS). Adapun skor untuk setiap jawaban akan bergerak dari 4 
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sampai 1 untuk item yang berbentuk pernyataan favourable dan bergerak 

dari 1 sampai 4 untuk item yang berbentuk pernyataan unfavourable. 

Sebaran item skala perilaku diet dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3 
Sebaran Item Skala Perilaku Diet 

Nomer Item Aspek Favourable Unfavourable Total 

External eating 1, 7, 13, 19, 25 2, 8, 14, 20, 26 10 
Emotional eating 3, 9, 15, 21, 27 4, 10, 16, 22, 28 10 
Restraint 5, 11, 17, 23, 29 6, 12, 18, 24, 30 10 

Total 15 15 30 
 

b. Skala Self Efficacy 

Skala yang kedua adalah skala self efficacy yang disusun 

berdasarkan aspek-aspek self efficacy, yang meliputi efficacy expectance, 

outcome expectance, dan outcome value. Jumlah item secara keseluruhan 

adalah 30 item. Penilaian skala tersebut berdasarkan pada dua kelompok 

item yang berbentuk favourable dan unfavourable dengan empat pilihan 

jawaban, yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan 

Sangat Tidak Sesuai (STS). Adapun skor untuk setiap jawaban akan 

bergerak dari 4 sampai 1 untuk item yang berbentuk pernyataan 

favourable dan bergerak dari 1 sampai 4 untuk item yang berbentuk 

pernyataan unfavourable. Sebaran item skala self efficacy dapat dilihat 

pada tabel 4. 
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Tabel 4 
Sebaran Item Skala Self Efficacy 

Nomer Item Aspek Favourable Unfavourable Total 

Efficacy expectance 1, 7, 13, 19, 25 2, 8, 14, 20, 26 10 
Outcome expectance 3, 9, 15, 21, 27 4, 10, 16, 22, 28 10 
Outcome value 5, 11, 17, 23, 29 6, 12, 18, 24, 30 10 

Total 15 15 30 
 

2. Perijinan Penelitian 

Sebelum memulai penelitian, peneliti terlebih dahulu mengajukan 

perijinan untuk penelitian pada pihak-pihak yang terkait secara tertulis. 

Adapun surat dalam penelitian ini terdiri atas surat pengantar penelitian dari 

Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dengan 

nomor 629/B.7.3/FP/III/2008 tertanggal 19 Maret 2008, untuk mengadakan 

penelitian di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. Surat ijin ini diajukan kepada Wakil Rektor I Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. Berdasarkan surat pengantar tersebut Wakil Rektor 

I Universitas Katolik Soegijapranata Semarang mengeluarkan surat ijin 

penelitian dengan nomor 0941/B.7.3/WR1/III/2008 tertanggal 27 Maret 2008 

yang menyatakan bahwa pihak Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

tidak keberatan dan memberikan ijin pada peneliti untuk melakukan 

penelitian di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. 

 

 

 



 38

C. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 8 April sampai dengan 10 April 

2008. Tempat pelaksanaan penelitian di Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang di Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur 

Semarang. 

Pada penelitian ini dibagikan dua jenis skala pada subjek penelitian, yaitu 

skala perilaku diet, dan skala self efficacy. Sampel penelitian dipilih 

menggunakan metode Incidental Sampling yaitu tidak semua anggota dalam 

populasi diberi peluang yang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel, 

hanya individu-individu atau group-group yang kebetulan dijumpai atau dapat 

dijumpai saja yang diselidiki dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam 

penelitian. 

Di dalam melakukan penyebaran skala penelitian, peneliti dibantu dua 

orang teman untuk membagikan skala satu persatu kepada subjek penelitian. 

Pada penelitian ini, peneliti menyebarkan 40 skala dengan alasan bahwa jumlah 

tersebut telah berada di atas standart minimal subjek penelitian yaitu 30. 

Langkah selanjutnya, alat ukur dipilah-pilah oleh peneliti, mana yang 

memenuhi syarat untuk dilakukan analisis dan mana yang tidak memenuhi untuk 

dilakukan analisis. Dari 40 pasang skala, kesemuanya kembali dan memenuhi 

syarat untuk dapat dianalisis. Selanjutnya peneliti melakukan skoring terhadap 

semua skala yang telah diisi oleh subjek. Kemudian pada tanggal 10 April 2008 

data dari skoring yang didapat dilanjutkan dengan proses uji validitas dan 

reliabilitas serta dilanjutkan dengan analisis data. 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan try out terpakai yaitu penelitian 

yang hanya sekali dilakukan atau subjek dalam uji coba penelitian sekaligus 

menjadi subjek penelitian. Metode try out terpakai dalam penelitian ini hanya ada 

satu kali pengambilan data untuk uji coba alat ukur maupun untuk penelitian, 

yang diambil pada waktu yang sama dan terhadap responden yang sama. Artinya 

dengan menggunakan alat ukur yang sama, setelah dilakukan penghitungan maka 

hanya item-item yang valid saja yang dapat dianalisis. Penggunaan metode try 

out terpakai didasarkan atas pertimbangan efisiensi waktu, biaya, dan tenaga 

dalam melaksanakan penelitian. Adapun kelemahan metode try out terpakai 

adalah tidak dapat memperbaiki alat ukur apabila ada kesalahan atau item yang 

gugur. 

 

D. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Pengujian validitas dianalisis menggunakan alat bantu komputer dengan 

program Statistical Packages for Social Science (SPSS) Release 13.0. Uji 

validitas dilakukan dengan teknik korelasi Product Moment yang hasil 

penghitungannya dikorelasikan dengan teknik korelasi Part Whole. Pada 

penelitian ini perhitungan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik 

Alpha Cronbach. 

1. Skala Perilaku Diet Mahasiswi 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas terhadap skala perilaku diet 

mahasiswi diperoleh hasil bahwa dari 30 item terdapat 23 item valid dan 7 

item yang gugur dengan koefisien validitas berkisar antara 0,328 sampai 
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dengan 0,669. Sedangkan koefisien reliabilitasnya dihitung dengan 

menggunakan teknik Alpha Cronbach, diperoleh sebesar 0,912. Rincian item 

yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5 
Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Perilaku Diet Mahasiswi 

Nomer Item Aspek Favourable Unfavourable Total 

External eating 1, 7, 13*, 19, 25 2, 8, 14, 20*, 26 10 
Emotional eating 3*, 9, 15, 21, 27 4, 10, 16*, 22, 28 10 
Restraint 5*, 11, 17, 23, 29* 6, 12, 18, 24, 30* 10 

Total 15 15 30 
 

Keterangan : ...* = item gugur 
  ... = item valid 
 

2. Skala Self Efficacy 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas terhadap skala self efficacy 

diperoleh hasil bahwa dari 30 item terdapat 22 item valid dan 8 item yang 

gugur dengan koefisien validitas berkisar antara 0,331 sampai dengan 0,605. 

Sedangkan koefisien reliabilitasnya dihitung dengan menggunakan teknik 

Alpha Cronbach, diperoleh sebesar 0,878. Rincian item yang valid dan gugur 

dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6 
Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Self Efficacy 

Nomer Item Aspek Favourable Unfavourable Total

Efficacy expectance 1, 7*, 13*, 19, 25 2, 8, 14, 20*, 26 10 
Outcome expectance 3, 9, 15, 21, 27 4, 10*, 16, 22*, 28 10 
Outcome value 5, 11*, 17, 23, 29 6, 12, 18*, 24*, 30 10 

Total 15 15 30 
 
Keterangan : ...* = item gugur 
  ... = item valid 
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