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BAB III 
 

METODE PENELITIAN 
 

1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

secara analitik kuantitatif. 

1.2 Variabel Penelitian 

Variabel bebas adalah hubungan pengetahuan diet, teikat 

adalah perilaku diet terhadap penurunan berat badan. 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu: 

1.  Tingkat Pengetahuan Diet 

Tingkat pengetahuan diet yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah  segala informasi tentang diet  yang diketahui oleh 

mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan tentang 

diet yang diukur menggunakan angket. 

2. Perilaku diet penurunan berat badan adalah perilaku yang  

dilakukan mahasiswa untuk menurunkan berat badan. 

1.3 Populasi dan Sampel 

1. PopulasiPopulasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen 

Satya Wacana. 

2. Sampel 
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Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang aktif dalam 

perkuliahan, dengan sampel yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini sebanyak 40 sampel dan sesuai dengan kriteria. 

1.4 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Hipotesis Penelitian  

H0 : Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dan perilaku diet. 

Ha : Adanya hubungan antara pengetahuan dan perilaku diet. 

1.6 Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan kuesioner atau angket. Jumlah kuesioner dalam 

penelitian ini sebanyak 32 pertanyaan, yang terdiri dari  12 

Asumsi    1 

Pengetahuan tentang diet memiliki 

hubungan dengan perilaku diet. 

Fakta    2 

Mahasiswa FKIK memiliki 

pengetahuan tentang diet, tetapi 

dalam perilaku berbeda dengan 

pengetahuan. 

Penelitian dilakukan untuk 3 

mengetahui hubungan antara 

pengetahuan tentang perilaku diet. 

Hipotesis  4 

Ada hubungan antara pengetahuan dan 

perilaku diet. 

Tidak ada hubungan antara pengetahuan 

dan perilaku diet. 
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pertanyaan untuk menanyakan pengetahuan dan 19 

pertanyaan untuk menanyakan perilaku diet. 

Kuesioner dikembangkan dengan mengacu pada teori 

Jeinkins (2009), yang dirancang untuk menganalisis hubungan 

pengetahuan dan perilaku diet dengan menggunakan Skala 

Likert, dengan perhitungan skor untuk masing-masing 

pertanyaan adalah 1 untuk jawaban Ya, dan 0 untuk jawaban 

Tidak. 

3.6.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Validitas diuji dengan menggunakan korelasi Product 

Moment. Uji validitas berupa kuesioner dilakukan terhadap 40 

responden pada mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan yang memiliki hubungan pengetahuan dan perilaku 

diet. 

1.7 Analisa Data 

3.7.1 Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini 

menggunakan perhitungan komputerisasi program SPSS 

(Statistical Product and Service Solution) karena program ini 

memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta 

manejemen data pada lingkungan gratis menggunakan menu-

menu deskriptif dan kotak-kotak dialog sederhana sehingga 

mudah dipahami cara pengoperasiannya (Sugiyono, 2007). 
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Menurut Arikunto (2002), pengolahan data dapat 

dilakukan sebagai berikut : 

a. Editing  

Peneliti melakukan pengecekan jumlah kuesioner, 

kelengkapan data, diantaranya kelengkapan identitas, 

lembar kuesioner dan kelengkapan isian kuesioner, 

sehingga tidak terjadi kesalahan data. 

b. Coding  

Peneliti melakukan pemberian kode berupa angka untuk 

memudahkan pengolahan data. 

c. Entry  

Peneliti memasukan data yang diperoleh menggunakan 

fasilitas komputer dengan menggunakan sistem atau 

program komputer. 

d. Tabulasi  

Peneliti mengelompokan data sesuai dengan tujuan 

penelitian kemudian dimasukan dalam tabel yang sudah 

disiapkan. Setiap pertanyaan yang sudah diberi nilai, 

hasilnya dijumlahkan dan diberi kategori sesuai dengan 

jumlah pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner. 

e. Cleaning  

Peneliti mengecek kembali data yang sudah dimasukan 

dalam program dikomputer. 
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3.7.2 Analisa Data 

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan alat 

bantu komputer program SPSS 16. Langkah-langka analisa 

data adalah sebagai berikut : 

1. Analisa Univariat 

Analisa univariat dilakukan terhadap setiap variabel dari 

hasil penelitian. Analisa ini akan menghasilkan distribusi 

dan presentase dari tiap variabel yang diteliti. Untuk 

mendeskripsikan semua variabel penelitian, baik variabel 

bebas maupun variabel terikat disajikan dalam bentuk 

tabel distribusi frekuensi dan narasi. 

2. Analisa bivariat 

Analisa bivariat dilakukan untuk melihat hubungan 

variabel independen dengan dependen dalam bentuk 

tabulasi silang antara kedua variabel tersebut. Untuk 

analisa bivariat dipakai diuji product moment, dimaksud 

untuk mengetahui hubungan masing-masing variabel. 

1.8 Etika Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, peneliti harus memperhatikan 

masalah etika penelitian yang meliputi: 

1. Persetujuan menjadi responden (Informed consent) 

Lembar persetujuan diberikan kepada responden yang 

diteliti dalam bentuk lembar persetujuan, dimana jika  responden 



35 
 

tidak setuju maka tidak akan dipaksa sebagai responden. Pada 

lembar persetujuan ini peneliti menjelaskan maksud dan tujuan 

penelitian yang dilakukan, serta dampak yang mungkin terjadi 

selama dan sesudah pengumpulan data, bila subjek menolak 

maka peneliti tetap menghormati hak-hak responden. 

2. Kerahasiaan nama (anonimity) 

Masalah etika penelitian merupakan masalah yang 

memberikan jaminan dalam penggunaan subjek penelitian 

dengan cara tidak memberikan atau mencamtumkan nama 

dalam menjaga kerahasiaan responden, peneliti tidak 

mencamtumkan nama responden pada lembar pengumpulan 

data tetapi dalam bentuk kode pada masing-masing lembar 

tersebut. 

3. Kerahasiaan (confidentiality) 

Masalah ini merupakan masalah etika dengan memberikan 

jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun 

masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang telah 

dikumpulkan dijamin kerahasiaan oleh peneliti, hanya kelompok 

data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset. 

 

 

 


