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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitaif. Metode penelitian 

kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan  pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel  tertentu. Pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian. Penelitian dengan teknik korelasional 

merupakan penelitian yang memiliki kegunaan untuk mencari hubungan antar dua 

variabel atau atau lebih yang dilakukan dengan menghitung korelasi antara 

variabel yang akan dicari hubungannya, sehingga diperoleh arah dan kuatnya 

hubungan antara dua variabel atau lebih yang diteliti (Sugiyono, 2010). 

  Dalam penelitian kuantitatif mengidentifikasi masalah penelitian dengan 

mendeskripsikan atau menguraikan kecendrungan atau menjelaskan tentang 

keterkaitan antara variabel dan pengembangannya. Dengan uraian kecendrungan 

menunjukan bahwa masalah penelitian akan dijawab dengan baik melalui 

penelitian, dimana peneliti menyusun keseluruhan kecendrungan perilaku dan 

bagaimana kecendrungan itu bervariasi di antara manusia. Beberapa problem 

dalam penelitian kuantitatif menuntut peneliti untuk menjelaskan sampai 

sejauhmana variabel-variabel penelitian berhubungan (Alsa, 2003). 
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B. Identifikasi Variabel Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2005) variabel penelitian adalah konstruk (construct) 

atau sifat-sifat suatu obyek yang dapat diukur dan dipelajari. Variabel penelitian 

pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Variabel bebas (x)   : Konformitas  

Variabel terikat (Y)  : Perilaku diet 

 

C. Defenisi Operasional 

1. Definisi perilaku diet adalah suatu aktifitas mengatur pola makanan, minum 

dan aktifitas fisik dengan tujuan untuk menurunkan berat badan yang 

dilakukan oleh remaja, perilaku diet dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan skala perilaku diet yang disusun peneliti berdasarkan aspek-

aspek perilaku diet menurut Polivy, Herman dan Warsh (1988), yaitu aspek 

eksternal, emosional, dan aspek restraint. 

2. Sedangkan konformitas berarti perubahan perilaku sebagai akibat dari tekanan 

kelompok, terlihat dari kecendrungan remaja untuk selalu menyamakan 

perilakunya dengan kelompok acuan sehingga dapat terhindar dari celaan 

maupun keterasingan. Konformitas juga diartikan penyesuaian perilaku remaja 

untuk menganut norma kelompok acuan, menerima idea tau aturan-aturan 

kelompok yang mengatur cara remaja berperilaku. Konformitas yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah remaja melakukan diet karena adanya 
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pengaruh dari teman sebaya. Dan dilihat dari 2 aspek konformitas dari Baron 

dan Byre (2005), yaitu aspek normatif dan aspek informasional.  

 

D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian menurut Amirin (1986) merupakan seseorang atau 

sesuatu mengenai yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.  Menurut 

Arikonto (1989) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang 

tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam 

sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategis karena 

pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian akan amati.  

Kesimpulan dari kedua penngertian diatas Subjek penelitian adalah individu, 

benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam 

pengumpulan data penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah remaja 

masa remaja akhir 18-21 tahun yang sedang melakukan diet. 

1. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013). Sedangkan menurut Martono, 2012 

sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan 

tertentu yang akan diteliti. Pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel 100 

orang remaja yang ada di Hunter Gym Pekanbaru. 

2. Teknik sampling  

Pengambilan sampel adalah proses yang dilakukan untuk memilih 

sampel secara benar dari suatu populasi sehingga dapat digunakan sebagai 



30 
 

 
 

wakil yang sahih atau dapat mewakili bagi populasi tersebut (Sugiarto, Siagian, 

Sunaryanto & Octomo, 2003), penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, 

sehingga data yang diperoleh lebih represemtatif dengan melakukan proses 

penelitian yang kompeten dibidangnya (Sugiyono, 2008). 

 Dalam penelitian ini yang menjadi pertimbangan peneliti dalam 

pemilhan sampel adalah remaja akhir yang ada di Hunter Gym Pekanbaru 

memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. Remaja yang sedang melakukan diet. 

b. Remaja yang berusia 18-22 tahun, yang melakukan diet. 

 

E. Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian adalah langkah - langkah  yang digunakan sebagai alat 

untuk mengumpulkan data dan menjawab pertanyaan pertanyaan dalam 

penelitian. Di dalam prosedur penelitian ini penulis membahas tentang metode 

dan teknik pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, penyusunan alat 

pengumpulan data, langkah – langkah pengumpulan data dan prosedur  

pengolahan data. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

 Metode atau teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan seorang 

peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan metode pengumpulan 

data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan pencapaian masalah 

secara valid dan terpercaya yang akhirnya akan memungkinkan generalisasi yang 
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obyektif pada suatu penelitian. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini yang 

digunakan adalah skala. Skala adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya 

atau hal-hal yang diketahui. Pertanyaan yang sudah disediakan jawabannya 

sehingga responden tinggal memilih disebut skala tertutup. (Azwar, 2009).  

 Jenis Skala yang digunakan dalam penelitian adalah Skala Likert, 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian 

ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode skala konformitas 

dan perilaku diet. 

1. Alat Ukur Penelitian 

a. Alat Ukur Variabel Perilaku Diet 

Skala perilaku diet dalam penelitian ini disusun dengan model 

Skala Likert, digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 

2010). Untuk penilaian, nilai yang diberikan berkisar dari nilai 1 (satu) 

hingga 4 (empat), dengan ketentuan sebagai berikut : 

1) Untuk pernyataan favourable 

a) Skor 4 untuk jawaban sangat sesuai (SS) 

b) Skor 3 untuk jawaban sesuai (S) 

c) Skor 2 untuk jawaban tidak sesuai (TS) 

d) Skor 1 untuk jawaban sangat tidak sesuai (STS) 
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Tabel 3.1 Blue Print Skala Perilaku Diet (Sebelum Try Out) 

 

No  Aspek  Indikator  No Aitem        Jumlah  

       Favorable    

1 Uncontrolled Sensitivitas  2,5,7,9,13,15      9 

 Eating rangsangan  11,17,18,21      4 

 Domain eksternal   

 (Hunger)      

2  Emotional  Menahan emosional  1,3,10,16       4 

 Eating Domain     

3      Congnitve Restrain  Membatasi asupan lemak 12,14,20       3 

        Domain 

   Membatasi asupan energi 4,6,8,19       4        

 Jumlah                  21 

 

b. Alat Ukur Variabel Konformitas 

Skala konformitas dalam penelitian ini dibuat berdasarkan aspek 

konformitas Baron dan Byrne (2003) aspek tersebut terdiri dari aspek 

pengaruh social normative dan aspek pengaruh social informasional Skala 

ini disusun dengan model Skala Likert, digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial (Sugiyono, 2010: 134). Dalam penelitian ini metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah metode skala konformitas. 

Untuk penilaian, nilai yang diberikan berkisar dari nilai 1 (satu) 

hingga 4 (empat), dengan ketentuan sebagai berikut : 

1) Untuk pernyataan favourable 

a) Skor 4 untuk jawaban sangat sesuai (SS) 

b) Skor 3 untuk jawaban sesuai (S) 

c) Skor 2 untuk jawaban tidak sesuai (TS) 

d) Skor 1 untuk jawaban sangat tidak sesuai (STS) 
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2) Untuk pernyataan unfavourable 

a) Skor 1 untuk jawaban sangat sesuai (SS) 

b) Skor 2 untuk jawaban sesuai (S) 

c) Skor 3 untuk jawaban tidak sesuai (TS) 

d) Skor 4 untuk jawaban sangat tidak sesuai (STS) 

Tabel 3.2 Blue Print Skala Konformitas (Sebelum Try Out) 

 

No  Aspek  Indikator  No Aitem          Jumlah  

                                  Favorable   Unfavorabel 

  1 Normatif Disukai orang lain 1,2,3 4,5 5 

    Diterima orang lain 6,7 8,9,10 5   

  2  Informasional Menerima pendapat 11,12,13 15,16, 8 

     14 17,18 

     Membenarkan kelompok 19,20 21,22 4 

    Memberikan informasi  23,24 25,26 4 

    Yang bermanfaat 

    Kebenaran pendapat  27,28 29 3  

    Kelompok 

    Menyesuaikan diri  30,31 32  3 

    Dengan kelompok 

   Jumlah    17            15 32 

 

2. Uji Coba Alat Ukur 

a. Validitas 

Pengujian validitas dalam peelitian iini menggunakan validitas isi. 

Validitas isi merupakan validitas yang diestimasi lewat pengujin terhadap 

kelayakan atau relevansi isi tes melui analisis rasional oleh panel yang 

berkompeten atau melalui expert judgment (Azwar,2012). Penilaian 

dilakukan dengan cara memberikan tanda √ pada kolom relevan, kurang 

relevan atau tidak relevan.  
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b. Daya Beda Aitem 

Daya beda aitem adalah sejauh mana aitem mampu membedakan 

antara individu atau kelompok individu yang memiliki dan tidak memiliki 

atribut yang diukur. Pengujian daya beda aitem dengan cara menghiung 

koefisien korelasi antara distributor skor aitem dengan distributor skor 

aitem itu sendiri. Aitem yang memiliki koefisien korelasi sama dengan 

atau lebih besar dari 0,30 maka aitem memiiki daya beda yang tinggi. 

Apabila jumah aitem yang lolos ternyata masih tidk mencukup jumlah 

yang diinginkan, kita dapat mempertimbangkan untuk menurunkan sedikit 

batas kriterian 0,30 menjadi 0,25 (Azwar, 2012). 

Peneliti malakukan try out kepada 40 orang remaja di Galaxy 

Camp untuk mengetahui aitem yang diterima dan gugur. Uji hasil try out 

dilakukan dengan bantuan komputerisasi aplikasi SPSS 20.00 for 

windows. Skala perilaku diet sebanyak 21 aitem, dari 21 aitem terdapat 19 

yang sahih. Koefisien korelasi aitem-total berkisar antara 0,312 sampai 

0,765. Sedangkan sisanya sebanyak  3 aitem dinyatakan gugur.  

Tabel 3.3 Blue Print Skala Perilaku Diet (Setelah Try Out) 

No  Aspek  Indikator  No Aitem    Jumlah        

    Favorable   

1 Uncontrolled Sensitivitas 2,5,*7,9,13,15    9 

 Eating rangsangan 15,17,18,21 

 Domain eksternal   

 (Hunger)      

2  Emotional  Menahan emosional 1,*3,10,16  4 

 Eating Domain  

3      Congnitve Restrain  Membatasi asupan lemak 12,14,*20  3 

        Domain Membatasi asupan energi 4,6,8  3   

  

 Jumlah      21 

Ket : * Aitem Gugur 
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Tabel 3.4 Blue Print Skala Perilaku Diet Penelitian 

 

 No  Aspek  Indikator No Aitem        Jumlah  

    Favorable 

 

  1 Uncontrolled Sensitivitas 2,9,10,13, 6 

   Eating rangsangan 15,18 2 

   Domain eksternal  

   (Hunger)      

 

  2  Emotional  Menahan emosional 1,3,5,7,16 5 

    Eating Domain     

 

 3     Congnitve Restrain  Membatasi asupan lemak 4,6,8,11       4 

          Domain 

   Membatasi asupan energi 12,14,17     3     

   Jumlah     18 

 

Skala konformitas yang diuji, dari 32 aitem terdapat 19 yang sahih. 

Koefisien korelasi aitem-total berkisar antara 0,317 sampai 0,616. 

Sedangkan sisanya sebanyak 13 aitem dinyatakan gugur. 

Tabel 3.5 Blue Print Konformitas (Setelah Try Out) 

No    Aspek  Indikator  No Aitem                   Jumlah  

                                   Favorable      Unfavorable 

 

  1 Normatif Disukai orang lain 1,2,3 *4,*5 5 

    Diterima orang lain 6,7  8,9,10 5 

     

  2  Informasional Menerima pendapat *11,12,*13 15,16, 8 

    *14    *17,*18 

     Membenarkan kelompok 19,20* 21,*22 4 

     Memberikan informasi  23,*24 *25,26 4 

     Yang bermanfaat 

     Kebenaran pendapat  27,28,   29 3  

     Kelompok 

     Menyesuaikan diri 30,*31* 32 3 

     Dengan kelompok 

 

Jumlah    17           15 32 

Ket : * Aitem Gugur 
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Tabel 3.6 Blue Print Skala Konformitas Penelitian 

 

No  Aspek  Indikator  No Aitem         Jumlah  

   Favorable   
1 Normatif Disukai orang lain 1,2,3 3 

  Diterima orang lain 4,5,6,7,8 5 

2  Informasional Menerima pendapat 9,10,11 3 

  Membenarkan kelompok 12,13 2 

  Memberikan informasi 14,15 2 

  yang bermanfaat 

  Kebenaran pendapat  16,17,18 3 

  kelompok   

  Menyesuaikan diri 19 1 

  dengan kelompok 

 

Jumlah    19 

 

c. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas menunjukkan sejauhmana pengukuran itu dapat 

menunjukkan hasil yang tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali 

terhadap subjek yang sama perhitungan ini menggunakan bantuan 

computer program SPSS 22.00 for windows. Dalam aplikasinya reliabilitas 

dikatakan oleh koefisien reliabilitas yang angkanya berada pada rentang 0 

sampai dengan 1,00. Semakin tinggi angka koefisien reliabilitas mendekati 

angka 1,00 berarti semakin tinggi reliabilitasnya. Sebaliknya, koefisien 

yang semakin rendah mendekati angka 0 berarti semkin rendahnya 

reliabilitas (Azwar, 2009). Uji reabilitas terhadap 18 aitem yang shahih 

pada skala perilaku diet, diperoleh koefisien reliabilitas 0.870. sedangkan 

hasil uji reliabilitas terhadap 19  item perilaku sehat , diperoleh koefisien 

reliabilitas sebesar 0.866. 
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G. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam menganalisa data pada penelitian ini adalah 

analisis statistik. Alasan yang mendasari digunakannya analisis statistik adalah 

karena statistic dapat menunjukan kesimpulan (generalisasi) penelitian. Data 

yangdiperoleh selanjutkan akan dianalisis, dalam penelitian ini akan 

menggunakan teknik product moment. Teknik ini mencari hubungan antara 

konformitas dengan perilaku diet pada remaja. Dan peneliti menggunakan bantuan 

komputer pada program SPSS 22.00 for windows. 

 

 


