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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Penelitian ini hendak menguji dampak relaksasi terhadap 

penurunan tingkat kecemasan mahasiswa yang akan menghadapi 

ujian skripsi. Oleh sebab itu penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 

dengan metode eksperimen. 

Penulis menggunakan metode eksperimen karena penulis ingin 

mengetahui hubungan sebab akibat antara penggunaan relaksasi 

sebagai variable bebas terhadap penurunan tingkat kecemasan 

menghadapi ujian skripsi pada mahasiswa sebagai variable 

tergantung. 

 

B. Identifikasi Variabel 

Latipun (2011, hal. 34) menyatakan variable merupakan suatu 

konsep dengan variabilitas, dapat juga berupa suatu konstruk yang 

bervariasi atau bermacam-macam nilai tertentu dan dapat berupa 

simbol dengan nilai atau bilangan serta jenis kelamin. 

Dengan melakukan identivikasi variabel, maka akan dapat 

menentukan alat pengumpulan data dan melakukan uji hipotesis. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel tergantung : kecemasan menghadapi ujian skripsi 

2. Variabel bebas   : relaksasi 
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C. Definisi Operasional 

1. Kecemasan Menghadapi Ujian Skripsi 

Kecemasan menghadapi ujian skripsi merupakan suatu 

keadaan emosi yang tidak nyaman dan disertai juga reaksi fisik 

dan mental akibat dari individu yang tidak siap dalam menghadapi 

ujian skripsi. Kecemasan ini diukur dengan menggunakan skala 

kecemasan menghadapi ujian skripsi yang disusun oleh peneliti 

berdasarkan gejala-gejala kecemasan, yaitu gejala fisik, perilaku, 

kognitif, dan emosional. Semakin tinggi skor yang didapatkan 

maka semakin tinggi kecemasan yang dialami. 

 

2. Relaksasi 

Relaksasi adalah suatu teknik untuk melemaskan otot-otot 

dan syaraf di tubuh sehingga tubuh merasa nyaman dan rileks.  

Teknik relaksasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik progressive muscle relaxation yang diberikan 

sebanyak enam sesi. 

 

D. Subjek Penelitian 

Pemilihan subjek dimulai dengan menghubungi calon subjek 

dengan cara meminta nomor kontak calon subjek yang dapat 

dihubungi. Penulis akan meminta nomor kontak  calon subjek di Tata 

Usaha (TU) Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Setelah nomor kontak 

didapatkan, maka setelah itu penulis akan langsung menghubungi 

calon subjek dan meminta ijin secara lisan untuk dapat menjadi subjek 
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dalam penelitian ini. Setelah ijin didapatkan, penulis dan calon subjek 

harus menunggu keluarnya jadwal ujian akhir subjek. Setelah 

mengetahui jadwal ujian akhir subjek, maka penulis dapat 

menentukan tanggal pemberian relaksasi untuk calon subjek 

penelitian. 

Adapun karakteristik yang dimiliki subjek penelitian ini, yaitu 

mahasiswa manajemen yang diketahui merasa cemas saat ditanya 

secara verbal, belum pernah melakukan relaksasi sebelum ujian 

skripsi, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. 

 

E. Desain Eksperimen 

Penelitian ini menggunakan one group pre-test post-test 

design. Pada penelitian one group pre-test post-test design akan 

menggunakan satu kelompok subjek dan melakukan pengukuran saat 

sebelum dan sesudah pemberian perlakuan pada subjek. Efek dari 

suatu perlakuan terhadap variable tergantung akan diuji dengan 

membandingkan keadaan variable tergantung pada kelompok subjek 

terhadap hasil pre-test dan post-test. Perbedaan dari kedua 

pengukuran ini akan dianggap sebagai efek dari perlakuan. Simbol 

beserta dengan keterangan dari desain ini adalah sebagai berikut 

(dalam Setyorini & Wibhowo, 2008, hal. 59): 

 

     O1      X     O2 
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Keterangan : 

O1 : Nilai pre-test (sebelum relaksasi) 

X : Relaksasi 

O2 : Nilai post-test (sesudah relaksasi) 

 

F. Pelaksanaan Eksperimen 

1. Material yang diperlukan: 

a. Lembar pre-test 

b. Lembar post-test 

c. Informed consent 

d. Alat tulis 

e. Kursi 

f. Ruangan yang nyaman 

2. Prosedur pelaksanaan 

Penelitian ini akan berlangsung selama tiga hari pada setiap 

subjeknya, dimana dalam satu hari terdapat dua sesi relaksasi 

dengan jeda istirahat diantara sesi relaksasi yang pertama dan yang 

kedua, sehingga total terdapat enam kali sesi relaksasi. Hal ini 

sesuai dengan metode relaksasi yang digunakan dalam penelitian 

milik Ariyanto (2015, hal. 15), dimana terdapat enam kali sesi 

relaksasi dalam penelitiannya. Subjek juga tidak mendapat 

perlakuan secara bersamaan karena perlakuan diberikan secara 

individual, mengingat setiap subjek memiliki jadwal ujian yang 

berbeda-beda.  
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Hal pertama yang dilakukan penulis adalah menemui calon 

subjek untuk memberitahukan maksud dan tujuan penelitian serta 

memberikan penjelasan mengenai relaksasi dengan tujuannya, 

agar subjek mengetahui proses, manfaat dan dampak dari relaksasi 

yang akan diberikan. Penulis juga akan meminta persetujuan 

dengan menggunakan informed consent jika calon subjek setuju 

menjadi subjek penelitian. Penulis dan subjek juga akan 

menetapkan tanggal perlakuan yang akan diberikanya itu sebelum 

ujian skripsi subjek berlangsung. Penulis juga akan menemui 

seorang fasilitator dengan kriteria mahasiswa Fakultas Psikologi 

dan anggota dari UKM Hypnomorphosis Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang sering dan 

cukup berpengalaman dalam melakukan relaksasi. UKM 

Hypnomorphosis Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang sendiri adalah UKM yang bergerak 

dibidang alam bawah sadar manusia dan sudah sering membantu 

masyarakat yang membutuhkan relaksasi. 

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama tiga 

hari dengan masing-masing dua sesi setiap harinya. Sebelum 

perlakuan dimulai, pada hari pertama subjek akan mengisi lembar 

informed consent dan skala kecemasan sebagai pre-test, setelah itu 

subjek akan langsung diberikan perlakuan. Pada hari kedua subjek 

hanya akan diberikan perlakuan. Pada hari ketiga, subjek akan 

diberikan lembar skala kecemasan sebagai post-test setelah 

mendapatkan perlakuan. 
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G. Alat Ukur  

 Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

yang disusun penulis. Skala yang digunakan adalah rating scale 1-10 

berdasarkan gejala yang muncul dengan keterangan 1 yang berarti 

kecemasan yang sangat sedikit hingga 10 yang berarti terdapat banyak 

sekali kecemasan.  

 

Tabel 1: Blue Print Skala Kecemasan Menghadapi Ujian Skripsi 

No Gejala Favourable 

1 

2 

3 

4 

Fisik 

Perilaku 

Kognitif 

Emosional 

5 

5 

5 

5 

total 20 

 

H. Validitas Alat Ukur 

Validitas alat ukur harus ditentukan terlebih dahulu dalam alat 

ukur penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang 

akurat dalam penggunaan alat ukur yang digunakan. 

Menurut Azwar (2000, hal. 5) validitas berasal dari kata 

validity yang berarti seberapa jauh suatu alat ukur dapat tepat dan 

cermat dalam melakukan pengukuran. Azwar (2000, hal. 6) juga 

berpendapat bahwa validitas merupakan suatu aspek kecermatan 

dalam melakukan pengukuran. 
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Uji validitas pada penelitian ini, menggunakan validitas isi. 

Validitas isi merupakan validitas yang dilakukan melalui pengujian isi 

tes dengan analisis rasional atau professional judgment (Azwar, 2000, 

hal. 45). Professional judgment dalam penelitian ini adalah dosen 

pembimbing dari penulis. 

 

I. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

metode nonparametrik dengan teknik Wilcoxon Signed Rank Test. 

Teknik ini bertujuan untuk mengukur ada atau tidaknya perbedaan 

antara dua sampel data yang saling berhubungan. 


