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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Pada peneitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian 

kuantitatif. Menurut Kasiram (Kuntjojo, 2009) mendefinisikan 

penelitian kuantitatif sebagai suatu proses menemukan pengetahuan 

yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis 

keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Oleh karena itu 

penelitian kuantitatif dikaitkan dengan proses uji teoritik, menyusun 

fakta dan data dengan statistik dan kejelasan hubungan antara 

variabel tergantung dengan variabel bebas. Memiliki tujuan untuk 

menemukan seberapa banyak karakteristik yang ada dalam populasi 

seperti yang terdapat pada sampel yang sudah tersedia.  

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel ini digunakan untuk membantu dalam 

mengetahui alat pengumpulan data dan teknik analisis data yang 

akan digunakan dalam penelitian. Penelitian ini melibatkan dua 

variabel, yaitu : 

1. Variabel tergantung : Stres 

2. Variabel bebas  : Perilaku berlatih yoga 
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Stres  

Stres merupakan suatu keadaan yang menekan diri individu dan 

menghasilkan respon yang saling terkait baik fisik, psikologis maupun 

perilaku yang bersifat berbeda antara individu yang satu dengan individu 

lainnya. Tinggi rendahnya stres pada subyek akan diukur dengan skala stres 

yang dibuat berdasarkan gejala-gejala stres yaitu berdasarkan gejala fisik 

dan gejala psikologis. Semakin terlihat gejala-gejala stres tersebut yang 

akan tercermin dari tingginya skor maka semakin tinggi juga stres yang 

dialami oleh dewasa awal yang menjalani latihan yoga dan sebaliknya.  

2. Perilaku berlatih yoga 

Perilaku berlatih yoga adalah aktivitas latihan yang bersifat nyata 

berupa reaksi atau respon individu yang dapat diamati dan ditandai dengan 

meningkatnya frekuensi dan intensitas aktivitas tersebut. Tinggi rendahnya 

perilaku berlatih yoga pada subyek akan diukur dengan skala perilaku 

berlatih yoga yang dibuat berdasarkan aspek perilaku berlatih yoga yang 

terdiri dari intensitas latihan, frekuensi, lama waktu dan manfaat latihan 

yoga yang dilakukan para subyek dan akan tercermin dari tingginya skor 

maka semakin tinggi skor yang didapat semakin tinggi juga perilaku latihan 

yoga yang dilakukan.  

D. Subyek penelitian  

1. Populasi  

Populasi pada penelitian merupakan bagian wilayah yang ingin di 

teliti oleh peneliti. Menurut Djawranto (Kuntjojo, 2009) populasi adalah 
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jumlah keseluruhan dari satuan individu-individu yang karakteristiknya 

sesuai dengan penelitian,satuan tersebut berupa orang-orang, institusi dan 

benda-benda yang hendak diteliti. Populasi yang akan digunakan sebagai 

penelitian adalah dewasa awal yang rutin menjalani latihan yoga. 

2.  Sampel  

Menurut  Djawranto (Kuntjojo, 2009) sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki sebuah populasi tertentu. Sehingga 

untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang 

didasarkan pada karakteristik populasi. Dalam teknik pengambilan sampel 

peneliti akan menggunakan teknik incidentally sampling. Incidentally 

sampling adalah teknik penetapan sampel dengan teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara insidental bertemu 

dengan peneliti di awal dapat digunakan sebagai sampel, namun tetap 

dengan syarat apabila orang yang ditemui tersebut sesuai sebagai sumber 

data (Kuntjojo,2009). Dari pengertian diatas hal ini dimaksudkan agar 

memudahkan peneliti untuk menetapkan karakteristik yang akan digunakan 

dalam penelitian ini. Sampel yang akan digunakan peneliti memiliki 

ketentuan, orang dewasa yang melakukan latihan yoga secara rutin berjenis 

kelamin pria dan wanita yang berusia antara 20 tahun sampai 45 tahun. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data dengan 

menggunakan skala sikap. Skala ini disajikan dan dibedakan menjadi dua 

bagian yaitu item favorable dan unfavorable. Item favorable adalah sebuah 

pernyataan yang berisi pernyataan mendukung yaitu menyetujui, memihak 

atau menunjukan variabel yang diukur. Sedangkan item unfavorable adalah 
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suatu pernyataan yang berisi  pernyataan tidak mendukung yaitu tidak 

menyetujui, tidak memihak atau tidak menunjukkan variabel yang diukur. 

1. Skala Stres 

Skala ini diukur dari gejala-gejala stres yang terdiri dari dua aspek 

gejala stres pada dewasa awal yang menjalani yoga. Gejala-gejala ini 

disusun berdasarkan gejala stres dari pendapat Sarafino (Manurung, 2014) 

gejala-gejala stres ini terdiri dari dua aspek yaitu : 

a. Gejala Fisik  

b. Gejala Psikologis 

Berikut rancangan skala stres : 

Tabel 1 

Blue Print Skala Stres 

 

Aspek Gejala      Favorable         Unfavorable        Jumlah Item 

Aspek Fisik                 5 

 

Aspek Psikologis        5 

        5 

 

        5 

         10 

 

         10 

   

Jumlah Item                10                      10                       20 

Item pada skala stres dikelompokkan menjadi dua item pertanyaan 

yaitu favorable dan unfavorable. Setiap pertanyaan mempunyai empat 

alternatif jawaban dengan skor yang bergerak dari empat sampai satu. 

Favorable artinya menyetujui atau mendukung pernyataan yang diajukan. 

Skor satu (1) untuk jawaban Sangat Sesuai (SS), skor dua (2) untuk 

jawaban Sesuai (S), skor tiga (3) untuk jawaban Tidak Sesuai (TS) dan skor 

empat (4) untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). Sedangkan 

unfavorable artinya tidak menyetujui atau tidak mendukung dengan 
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pernyataan yang diajukan. Skor empat (4) untuk jawaban yang Sangat 

Sesuai (SS), skor tiga (3) untuk jawaban Sesuai (S), skor dua (2)  untuk 

jawaban Tidak Sesuai (TS) dan skor satu (1)  untuk jawaban Sangat Tidak 

Sesuai (STS).  

2. Skala perilaku latihan yoga 

Skala ini diukur menggunakan skala perilaku berlatih yoga yang 

terdiri dari aspek perilaku berlatih yoga, aspek-aspek perilaku berlatih yoga 

menurut Aritonang (Hasnidia & Kemala, 2005) terdiri dari: 

1) Intensitas latihan 

2) Frekuensi 

3) Lama waktu latihan 

4) Manfaat perilaku berlatih yoga 

Berikut rancangan skala perilaku latihan yoga: 

Tabel 2 

Blue Print Skala perilaku latihan yoga 

 

 Gejala Stres        Jumlah Item 

Intensitas latihan           4                    

 

Frekuensi                       4                                                                             

 

Lama waktu                   4                     3 

                                                             

Manfaat                          4 

        

          

 

Jumlah Item                   16                                                  

Item pada skala perilaku berlatih yoga dikelompokkan menjadi satu 

item favorable artinya menyetujui atau mendukung pernyataan yang 

diajukan, dalam skala penelitian ini item berupa pertanyaan tertutup. Setiap 
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pertanyaan mempunyai empat alternatif jawaban dengan skor yang 

bergerak dari satu sampai empat. Pertanyaan tertutup artinya pertanyaan 

yang telah mendapat pengarahan dari penyusun item sehingga responden 

tinggal memilih jawaban yang sudah disediakan. Skor satu (1) untuk pilihan 

jawaban A, skor dua (2) untuk pilihan jawaban B, skor tiga (3) untuk 

pilihan jawaban C dan skor empat (4) untuk pilihan jawaban D.  

F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Uji Validitas alat ukur 

Menurut  Azwar (Matondang, 2009) validitas berasal dari kata 

validity yang mengacu pada kemampuan instrument atau tes pada 

pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana kecermatan dan ketpatan 

alat yang akan diukur serta dibandingkan, bertujuan untuk mendapatkan 

data yang relevan sesuai dengan maksud tujuan dilakukannya pengukuran 

tersebut. Dengan kata lain, sejauh mana skala itu dapat mengukur 

instrument atau tes yang dirancang untuk mengukur suatu variabel secara 

tepat. Validitas sangat erat berkaitan dengan tujuan ukur, karena 

berhubungan langsung dengan dapat tidaknya data dipercaya kebenarannya.  

Tes yang menghasilkan data yang tidak sesuai atau tidak relevan dengan 

tujuan pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah 

(Matondang, 2009). 

Pada penelitian ini estimasi validitas dilakukan dengan cara teknik 

analisis korelasi. Untuk mengetahui validitas dalam penelitian ini maka 

peneliti akan menggunakan teknik analisis Pearson Product Moment 

Correlation dan dikorelasikan dengan korelasi Past-Whole. 
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2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas berasal dari kata reliability yang mengacu pada satu 

pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya dalam apabila 

dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terjadi ketetapan pengukuran 

pada instrumen tersebut (Matondang, 2009). skor yang tidak dapat 

dipercaya karena perbedaan skor yang terjadi di antara individu lebih 

ditentukan oleh faktor kesalahan daripada faktor perbedaan yang terjadi, 

sehingga pengukuran tidak akan reliabel. Pengukuran yang tidak reliable 

tentu memiliki konsisten yang rendah dari waktu ke waktu (Matondang, 

2009). Untuk menguji reliabilitas instrumen peneliti akan menggunakan 

teknik perhitungan koefisien reliabilitas Aplha Cronbach. 

 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data untuk menguji hubungan antara perilaku 

beerlatih yoga dengan stres pada dewasa awal yang menjalani latihan yoga 

di Ading Yoga dan Pilates Studio Semarang dengan uji korelasi Product 

Moment dari Pearson. 


