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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

A. Analisis Data 

1. Uji Asumsi 

Sebelum menggunakan teknik analisis korelasi Product moment 

untuk uji hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi 

menyangkut uji normalitas dan uji linearitas. Melalui uji asumsi ini 

diketahui apakah distribusi kedua varibel tersebut normal atau tidak 

normal. 

a. Uji normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data tersebut 

memiliki distribusi yang normal dan tidak normal. Pengujian 

normalitas data dilakuka dengan prosedur Kolmogrov Smirnov Z. 

Distribusi data normal ditunjukan apabila probabilitas (signifikan) 

lebih besar dari 0,05 dan diperoleh  hasil sebagai berikut. 

1. Skala Stres 

Skor stres pada dewasa awal yang melakukan latihan yoga 

menunjukkan Kolmorgov Smirnov sebesar 0,419 (p > 

0,05). Hal ini berarti skor stres pada dewasa awal yang 

berlatih yoga berdistribusi normal. 
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2. Skala perilaku berlatih yoga 

Skor stres pada dewasa awal yang melakukan latihan yoga 

menunjukkan Kolmorgov Smirnov sebesar 0,706 (p > 0,05). Hal ini 

berarti skor stres pada dewasa awal yang berlatih yoga berdistribusi 

normal 

b. Uji Linearitas 

Berdasarkan hasil uji lineralitas antara stres dan perilaku 

berlatih yoga, diketahui bahwa nilai Flinear adalah 24,940 (p < 

0,05) yang berarti hubungan antara kedua variabel tersebut 

bersifat linear 

2.Uji Hipotesis 

Hasil perhitungan korelasi Product Moment dan Pearson adalah rxy=  

- 0,562 dengan p= 0,000 (p < 0,01) maka terdapat hubungan negatif antara 

perilaku berlatih yoga dan stres yang sangat signifikan. Dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi perilaku berlatih yoga maka stres pada dewasa awal 

yang melakukan latihan yoga akan semakin rendah. Hal ini menunjukkan 

bahwa hipotesis diterima. Sedangkan untuk sumbangan efektif perilaku 

berlatih yoga pada stres adalah sebesar 31,58 %. 

 

B.Pembahasan 

Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dengan teknik korelasi 

Product Moment dan Pearson didapat dengan hasil bahwa rxy= - 0,562  

dengan p= 0,000 (p < 0,01). Hal itu berarti bahwa hipotesis  dapat diterima 

dan terdapat hubungan negatif yang sangat signifikan antara perilaku 

berlatih yoga dengan stres pada dewasa awal. Dengan demikian dapat 
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ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi perilaku berlatih yoga maka stres 

yang ada pun semakin rendah.  

Dengan latihan fisik seperti berlatih yoga yang rutin terbukti efektif 

mencegah berbagai resiko penyakit kronik bagi responden (Sudarsono, 

2015) serta dengan aktivitas latihan yoga responden memiliki kegiatan 

tambahan yang positif yang baik dalam menghindari stres. Latihan yoga 

juga bisa menjadi pengobatan yang efektif untuk kegelisahan, beberapa 

studi penelitian menunjukkan bahwa latihan yoga yang teratur  mungkin 

sama efektifnya dengan perawatan lain seperti obat meredakan depresi 

ringan atau stres (Saputra, 2016).  

Hal diatas sangat sesuai dengan penelitian tentang pengaruh olahraga 

yoga dengan keadaan psikologi seseorang karena latihan yoga dapat 

menimbulkan efek relaksasi yang mengurangi ketegangan sehingga 

ditemukan fakta bahwa yoga berhasil meningkatkan endorfin dan serotonin 

atau yang dikenal dengan hormon bahagia yang berfungsi sebagai obat 

penenang alami yang diproduksi otak menimbulkan rasa nyaman serta 

relaks dalam tubuh sehingga semakin banyak melakukan latihan yoga maka 

seseorang juga semakin dapat  mengatur emosi mereka. Pernyataan tersebut 

memiliki arti bahwa dengan melakukan latihan yoga dapat meningkatkan 

hormon endorphin yang dapat mengurangi beberapa gangguan untuk jiwa 

seperti stres, depresi dan tingkat agresif (Dinata,2015) 

Hal tersebut sangat sesuai dengan pernyataan menurut Iyengar 

(Winarti,2014) dengan latihan yoga yang sistematis dan konsisten 

menyebabkan perubahan fisik yang sehat pada jantung dan melancarkan 

sistem peredaran darah yang dapat memperlambat perubahan degenerasi 
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akibat usia serta mampu mencegah penyakit akibat fenomena penurunan 

fungsi yang merupakan faktor timbulnya penyakit. Pernyataan tersebut juga 

sesuai dengan penelitian yang sudah ada tentang manfaat yoga yang 

dilakukan oleh The National Center for Complementary and Alternative 

Medicine menemukan manfaat yoga dalam mengobati penyakit saraf, 

seperti sakit kepala dan pusing yang merupakan salah satu gejala awal 

gangguan stres (Widyatuti, 2008).   

Dari hasil diatas juga menunjukkan dengan memiliki perilaku 

berlatih yoga yang rutin selain mempengaruhi fisik juga dapat membentuk 

kondisi emosi yang baik pula bagi pelaku yoga, dari hasil yang didapat para 

responden mengaku menjadi lebih tenang, fokus dan lebih sadar dalam 

menjaga kesehatan diri mereka. Hal itu sangat sesuai seperti yang 

dikemukakan oleh Muchtar (Dinata,2015) bahwa yoga yang dilakukan 

secara teratur dapat menstimulasi saraf pada tulang punggung, menstabilkan 

fungsi kerja tubuh, meningkatkan rasa nyaman, tentram dan bebas stres, 

memperhalus rasa, memperbaiki sikap dan perilaku, meningktkan percaya 

diri, pola pikir yang lebih positif dan penghargaan terhadap diri sendiri, 

memperlambat proses penuaan diri, meningkatkan daya ingat, fokus 

terhadap satu masalah dan meningkatkan kesehatan secara menyeluruh. 

Keseimbangan kondisi fisik dan kejiwaan seseorang dalam dirinya. 

Data usia yang di ambil dalam penelitian ini mengambil dewasa 

awal yang memiliki usia 20-45 tahun. Diketahui bahwa seseorang yang 

memiliki perilaku berlatih yoga yang tinggi memiliki pertahanan yang baik  

terhadap stres, tetapi apakah usia dan berapa lama seseorang berlatih juga 

memengaruhi stres hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah : 
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Tabel 5 

Korelasi antara Usia Responden dengan Stres 

 

 

 

  

 

 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa korelasi antara usia responden 

dengan stres yaitu -0,136 dengan p = 0,159 (p< 0,01) dan tidak signifikan. 

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa usia responden tidak memiliki 

korelasi hubungan dengan stres yang responden alami hal tersebut 

disebabkan karena setiap individu pada usia berapapun memiliki kondisi 

dan cara penanganan yang berbeda dalam menghadapi kondisi stres 

mereka. 

 

      Tabel 6  

Korelasi antara berapa lama latihan yoga Responden dengan  stres 

 

 

L 

 

 

 

  

T

 

                                Usia Responden      Stres 

Usia Responden Pearson Correlation                              1              -.136 

Sig. (1-tailed)                                                          .159 
N                                                           56                56 

Stres Pearson Correlation                          -.136                 1 

Sig. (1-tailed)                                      .159 

N                                                          56                 56 

 

                                        Stres               Berapa lama berlatih  

Stres Pearson Correlation            1                                 .022 

Sig. (2-tailed)                                                          .435 

N                                          56                                 56 

Berapa lama  berlatih  Pearson Correlat           .022                                       1 

Sig. (2-tailed)                 .435 

N                                       56                                    56 
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abel diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi antara berapa lama 

berlatih yoga dengan stres yaitu 0,022 dengan p = 0,435 (p< 0,01) dan tidak 

signifikan. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa usia dan 

berapa lama berlatih yoga tidak memiliki hubungan dengan stres seseorang. 

Faktor seperti usia dan berapa lama dalam berlatih yoga tidak berkorelasi 

terhadap stres dikarenakan faktor tersebut jika tidak diikuti dengan perilaku 

berlatih yoga yang tinggi seperti frekuensi, intensitas dan lama waktu dalam 

berlatih yoga sehingga tidak mendapat manfaatnya. Maka dari itu jika 

seseorang harus mengikuti latihan dengan frekuensi,intensitas dan lama 

latihan yang signifikan maka akan mendapat manfaatnya latihan yoga 

tersebut. 

Dalam prakteknya latihan yoga yang rutin merupakan kegiatan 

olahraga yang baik untuk kesehatan fisik karena dengan kondisi fisik yang 

baik maka akan terbentuk metabolisme yang baik pula bagi tubuh sehingga 

tubuh akan menjadi sehat. Gerakan-gerakan yoga juga dapat memperlancar 

sirkulasi darah, hal tersebut juga meningkatkan kekebalan tubuh yang 

berpengaruh meningkatkan kesehatan secara menyuluruh yang meciptakan 

keseimbangan fisik dan kejiwaan (Dinata,2015).  

Dalam penelitiaan ini banyak peran penting setiap aspek peran 

perilaku berlatih yoga dengan stres dapat dilihat pada tabel korelasi 

dibawah ini : 
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Tabel 7 

Korelasi antara aspek perilaku berlatih yoga dengan Stres 

No Aspek perilaku berlatih 

yoga 

Stres  

R P Ket  

    

p < 0,01 

 

 

Sangat 

Signifikan 
1 Frekuensi -0,406 

2 Lama latihan -0,413 p < 0,01 Sangat 

Signifikan 
3 Intensitas latihan -0,475 p < 0,05 Sangat 

Signifikan 
4 Manfaat Latihan -0,520 p < 0,05 Sangat 

Signifikan 

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan hubungan tiap aspek perilaku 

berlatih yoga terhadap stres. Dari setiap aspek tersebut dapat dilihat bahwa 

frekuensi memiliki korelasi paling rendah yaitu - 0,406 sedangkan korelasi 

paling tinggi dimiliki oleh aspek manfaat latihan yaitu -0,520. Dengan hasil 

yang terlihat di atas bahwa keempat aspek yaitu frekuensi, lama latihan, 

intensitas latihan dan manfaat latihan memiliki hasil berkorelasi yang 

sangat signifikan.  

Hasil olah data penelitian menunjukkan, bahwa hasil Mean Empirik 

stres (ME) adalah sebesar 32,38 dan standar deviasi (Sde) sebesar 6,79 

sehingga terdapat 14 responden yang memiliki stres yang tinggi selama 

berlatih yoga , lalu terdapat 36 responden yang memiliki stres yang sedang 

selama berlatih yoga dan terdapat 6 responden memiliki stres yang rendah 

selama berlatih yoga. Hasil olah data penelitian ini bertolak belakang 

dengan temuan peneliti yang mengatakan bahwa dewasa awal yang 

memiliki perilaku berlatih yoga memiliki stres yang rendah. Stres yang 

dirasakan oleh responden yang memiliki perilaku berlatih yoga dalam 
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kategori sedang karena kegiatan beragam yang di miliki tiap responden 

berbeda-beda tergantung profesi pekerjaan dan tanggung jawab masing-

masing. Terdapat tekanan yang beragam pula pada setiap individunya. 

Selain itu, dewasa awal yang memiliki perilaku berlatih yoga sebagian 

memiliki stres yang sedang karena subyek yang peneliti wawancarai 

berjumlah tujuh orang tidak sebanding dengan jumlah populasi yaitu 56 

responden, sehingga dapat dikatakan tidak representativ. Dengan demikian, 

hal tersebut yang menyebabkan stres yang dirasakan pada dewasa awal 

yang memiliki perilaku berlatih yoga masuk dalam kategori sedang. 

Kemudian untuk hasil olah data penelitian mean empirik (ME) 

perilaku berlatih yoga adalah sebesar 48,14 dan standar deviasi (Sde) 

sebesar 6,59 sehingga terdapat 11 responden yang memiliki perilaku 

berlatih yoga yang tinggi, lalu terdapat 34 responden yang memiliki 

perilaku berlatih yoga yang tinggi dan terdapat 11 responden yang memiliki 

perilaku berlatih yoga yang tinggi. Hasil olah data penelitian ini 

mengatakan bahwa dewasa awal yang memiliki perilaku berlatih yoga 

adalah individu yang memiliki perilaku berlatih yoga dengan kategori 

sedang. Hal ini dikarenakan dalam mengatasi stres individu memiliki 

kemampuan dalam mengahadapi stres yang berbeda-beda, tidak hanya 

dengan menggunakan kegiatan latihan yoga, namun juga banyak kegiatan 

lain yang dapat membantu setiap individu dalam mengurangi stres. 

Lalu peneliti juga mengolah data untuk menghitung mean hipotetik 

(MH) dan standar deviasi (SDh) stres dan perilaku berlatih yoga yang 

hasilnya dapat dilihat pada gambar dibawah: 
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           sedang 

 rendah                  tinggi 

 

 

  

                                                   32,38 

 

Gambar 1 

Kurva Mean Hipotetik Skala stres 

 

Hasil untuk mean hipotetik (MH) stres adalah  50 sedangkan untuk standar 

deviasi ( SDh) stres adalah 10 yang termasuk dalam kategori rendah. 

 

sedang 

 rendah                  tinggi 

 

 

                               48,14 

Gambar 2 

Kurva Mean Hipotetik Skala perilaku berlatih yoga 
 

Mean hipotetik (MH) perilaku berlatih yoga adalah 40 sedangkan 

untuk standar deviasi ( SDh) perilaku berlatih yoga adalah 8 yang termasuk 

dalam kategori tinggi. 

Sebuah penelitian tidak akan lepas dari adanya suatu kekurangan. 

Kekurangan dalam penelitian ini adalah responden yang terdiri dari dewasa 

20 40 50 60 80

16 32 40 48 56 8 

10 
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awal yang memiliki perilaku berlatih yoga yang berbeda-beda dan 

bervariasi, serta kemampuan setiap individu dalam mengatasi stres yang 

berbeda pula. Maka dari itu dari data-data yang didapat juga sangat 

bervariasi antara satu responden dengan responden yang lain. Selanjutnya, 

pengisian item skala stres dan perilaku berlatih yoga oleh responden yang 

rata-rata mengisi sebelum atau setelah melakukan latihan yoga yang 

terkesan terburu-buru sehingga beberapa subyek yang mengisi skala tidak 

begitu fokus untuk mengisi pernyataan atau pertanyaan yang ada dalam 

skala. 

 


