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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

A.Orientasi Kancah Penelitian 

Tahap awal yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan 

penelitan adalah menentukan lokasi dimana akan dilakukan penelitian 

tersebut yaitu dengan cara observasi dan wawancara pada praktisi yoga 

yang berusia dewasa awal yaitu Hamidah Helmi serta murid-muridnya yang 

mengikuti latihan yoga di Ading Studio Yoga dan Pilates. Dalam hal ini, 

peneliti menentukan lokasi penelitian yang ada dan akhirnya memutuskan 

untuk mengadakan penelitian di Ading Yoga dan Pilates yang berada di 

jalan Seroja 1 no.4, Semarang. Observasi dan wawancara dilakukan dengan 

melihat efek yoga bagi dewasa awal yang menjalani latihan serta pengaruh 

latihan yoga dalam mengatasi stres, sehingga akhirnya peneliti memutuskan 

untuk menggunakan sampel dengan teknik incidentally sampling dengan 

ketentuan, orang dewasa yang melakukan latihan yoga berjenis kelamin 

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

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, peneliti 

memililih dewasa awal yang menjalani latihan yoga karena pada usia 

dewasa awal merupakan usia produktif yang aktif serta sudah memiliki 

tanggung jawab dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup dari 

berbagai aspek seperti masalah pribadi, keluarga, pasangan, sosial dan tun- 
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tutan hidup dari berbagai aspek seperti masalah pribadi, keluarga, pekerjaan 

yang semakin kompleks sehingga menimbulkan stres. 

B. Persiapan Pengumpulan data 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan 

persiapan sebelumnya berupa penyusunan alat ukur berupa perijinan tempat 

untuk pelaksanaan penelitian dan skala yang berjumlah dua. 

1. Penyusunan Alat Ukur 

Penyusunan alat ukur ini menggunakan skala sebagai alat untuk 

mengumpulkam data. Skala yang dipakai dalam penelitian ini berjumlah 

dua skala yaitu skala stres dan skala perilaku berlatih yoga yang diukur 

dengan skala yang terdiri dari aspek-aspek dalam perilaku berlatih yoga. 

Skala tersebut dibuat berdasarkan teori yang telah dibahas sebelumnya. 

Sebelum skala ini disusun, peneliti menyimpulkan definisi operasional 

dan item-item sesuai dengan gejala-gejala stres pada dewasa awal yang 

menjalani latihan yoga serta aspek perilaku berlatih yoga yang sudah di 

bahas pada tinjauan pustaka sebelumnya. 

a. Skala Stres  

Skala stres yang diukur dengan menggunakan skala stres yang 

terdiri dari dua gejala yaitu gejala fisik dan gejala psikologis. 

Jumlah item pada skala ini adalah 20 item yang terdiri dari 

item favorable dan unfavorable. Sebaran item pada skala ini 

dapat dilihat dari tabel tiga.  
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Tabel 3 

Sebaran item Skala stres 

 

Gejala Favorable Unfavorable Total 

Fisik  11,12,13,14,15 1,2,3,4,5 10 

Psikologis 16,17,18,19,20 6,7,8,9,10 10 

Total   20 

 

b. Skala perilaku berlatih yoga 

Skala ini diukur dari aspek perilaku berlatih yoga yang 

meliputi intensitas latihan, frekuensi, lama waktu dan manfaat 

yang terdiri dari 16 item item yang terdiri dari item favorable. 

Sebaran item pada skala ini dapat dilihat dari tabel empat.  

Tabel 4 

Sebaran item skala perilaku berlatih yoga 

 

Aspek Favorable Total 

Frekuensi 

Lama waktu 

Intensitas  

1,2,3,4 

5,6,7,8 

9,10,11,12 

4 

4 

4 

Manfaat 13,14,15,16 4 

Total  16 
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2. Perijinan Penelitian 

Sebelum mengambil data ke lapanagan untuk menyebarkan 

skala, peneliti mengurus perijinan dengan melakukan persiapan 

sebelumnya. Peneliti meminta surat pengantar dari Fakultas Psikologi 

Universitas Katholik Soegijapranata, untuk terlebih dahulu mengajukan 

surat permohonan dalam melakukan pengambilan data di lokasi 

penelitian. Kemudian surat pengantar dari Fakultas Psikologi 

Universitas Katholik Soegijapranata Semarang dengan nomor :  

3464/B.7/FP/V/2017 tanggal 29 mei 2017, ditujukan untuk pemilik 

Ading Yoga dan Pilates Studio yaitu ibu Ading Hamidah Helmy yang 

berada di jalan Seroja 1 No.4, Semarang. Pada tanggal 4 mei 2017, 

peneliti dapat melakukan pengambilan data di lokasi yang sudah 

ditentukan. 

 

C. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Pelaksanaan penelitian direncanakan akan dilakukan dua kali 

pada saat ada kelas latihan yoga yang berlokasi di Ading Yoga dan 

Pilates Studio yang berada di jalan seroja 1 no.4, Semarang dengan 

sasaran dewasa awal (20-45 tahun) yang melakukan latihan yoga di 

Ading studio yang terdiri dari perempuan dan laki-laki. Setelah itu 

peneliti membuat janji dengan pemilik Ading Yoga dan Pilates Studio 

untuk perihal penyebaran skala. 

Penyebaran data pertama diawali pada tanggal 4 Mei 2017 pada 

hari Kamis yang terdiri dari dua kali pertemuan kelas yoga. Pada 

pertemuan pertama di ading studio yang saat itu diikuti 21 siswa baik 
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dari laki-laki dan perempuan. Kelas yoga hari kamis pada pertemuan 

pertama ini adalah kelas yoga yang juga menyertakan terapi yang 

bertujuan untuk terapi kesehatan dan menjaga kebugaran fisik. Setelah 

kelas selesai peneliti meminta izin kepada para responden yang  yang 

sudah mengikuti kelas yoga untuk mengisi kuesioner yang sudah 

disediakan peneliti. Lalu saat kelas pertemuan kedua diikuti 15 siswa 

yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang melakukan latihan yoga. 

Setelah kelas selesei peneliti kembali meminta izin untuk menyebarkan 

kuesioner penelitian kepada responden yang ada dan bersedia mengisi, 

setelah pengisian selesei peneliti berterimakasih dan meminta izin untuk 

undur diri kepada para responden, guru yoga dan pemilik sanggar ading 

studio. 

 Penyebaran data kedua dilakukan pada 6 Mei 2017 pada hari sabtu 

yang terdiri dari satu kali pertemuan yang berada pada ading studio 

semarang. Kelas dimulai pada jam sembilan pagi terdiri dari 22 

responden. Setelah kelas selesai peneliti kembali meminta izin untuk 

menyebarkan kuesioner penelitian kepada responden yang ada dan 

bersedia mengisi. Setelah itu data yang didapat di skor dan ditabulasi 

dan menjadi data uji coba. Data selengkapnya dengan jumlah subyek 

sebanyak 56 orang dapat dilihat pada bagian lampiran B 

D.Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Uji validitas dan reliabilitas pada penelitian ini menggunakan 

Statistical Packages for Social Science (SPSS) for windows Realese 16 

IBM. 
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1. Skala Stres 

Dari 20 item pada skala stres dewasa awal yang berlatih yoga, 

tidak terdapat item yang gugur, sehingga  terdapat 20 item yang 

valid. Hasil uji validitas menggunakan product moment menunjukan 

rentang koefisien validitas skala stres pada responden yang 

melakukan latihan yoga antara 0,286 sampai dengan 0,566 dengan 

taraf signifikasi 5% yaitu 0,2221. 

 Hasil uji koefisien realibilitas menggunakan teknik alpha 

cronbach sebesar 0,846 Alat ukur ini tergolong reliable sehingga 

dapat digunakan dalam penelitian ini. 

2. Skala Perilaku berlatih yoga 

Dari 16 item yang disusun oleh peneliti pada skala perilaku 

berlatih yoga, tidak ada item yang gugur, sehingga terdapat 16 item 

yang valid. Hasil uji validitas menggunakan product moment 

menunjukan rentang koefisien aliditas skala perilaku berlatih yoga 

pada responden yang melakukan latihan yoga antara 0,352 sampai 

dengan 0,723 dengan taraf signifikasi 5% yaitu 0,2221. Hasil uji 

koefisien realibilitas menggunakan teknik alpha cronbach sebesar 

0,871 Alat ukur ini tergolong reliable sehingga dapat digunakan 

dalam penelitian ini.  

Dari hasil pengolahan data diatas kedua skala item tidak ada yang 

gugur, maka dari itu data uji alat ukur dipergunakan untuk Uji 

Hipotesis. Skor yang didapat dari kedua skala kemudian 

dijumlahkan. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran B.


