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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Jurusan Menejemen Universitas Katolik Soegijapranata. 

Univeritas Katolik Soegijapranata adalah sebuah perguruan tinggi 

katolik yang terletak di Indonesia dan berlokasi di kota Semarang 

Provinsi Jawa Tengah. Univeritas Katolik Soegijapranata juga 

mempunyai motto "Talenta Pro Patria et Humanitate" (talenta terbaik 

dipersembahkan demi bangsa-negara serta kemanusiaan) yang sangat 

terkenal dikalangan mahasiswanya.  

Pada awalnya Universitas Katolik Soegijapranata hanya terdiri 

dari tiga Fakultas yakni Fakultas Teknik Fakultas Hukum, dan 

Fakultas Ekonomi. Sehingga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas 

Katolik Soegijapranata termasuk fakultas tertua di perguruan tinggi 

ini. 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata telah berdiri sejak tanggal 5 Agustus 1982. Pada 

mulanya Fakultas ini bernama Fakultas Ekonomi dan hanya memiliki 

satu jurusan, yaitu Jurusan Ekonomi Perusahaan. Namun berubah 

nama menjadi Jurusan Manajemen pada tahun 1984/1985. Pada 

tanggal 8 Agustus 2011, Fakultas Ekonomi berubah nama menjadi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang disahkan melalui Surat Keputusan 

Rektor Universitas Katolik Soegijapranata.  

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fakultas_Hukum&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fakultas_Ekonomi&action=edit&redlink=1
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Dalam pendaftaran ujian skripsi, Jurusan Manajemen juga 

memiliki beberapa syarat yang harus diajukan, yakni transkrip nilai, 3 

bendel fotokopi skripsi yang telah disetujui, buku bimbingan skripsi, 

transkrip kegiatan, bukti lunas administrasi, foto 3x4 dua lembar dan 

4x6 satu lembar, KRS semester, hasil test TOEFL, dan hasil plagscan. 

Pendaftaran ujian skripsi akan dibuka pada awal bulan, yaitu tanggal 

1-10 disetiap bulannya dan ujian akan dilaksanakan pada akhir bulan 

dimulai pada tanggal 20. Setelah ujian skripsi, mahasiswa akan 

langsung menghadapi ujian komprehensif yang cukup membuat 

mahasiswa menjadi tegang. Dalam ujian komprehensif, dosen penguji 

akan menanyakan sebuah pertanyaan dimana bahan dari pertanyaan 

tersebut adalah materi kuliah dari semester satu hingga tujuh. 

Sehingga mahasiswa diwajibkan untuk mempersiapkan diri baik 

pikiran maupun jiwanya. 

Subjek dalam penelitian ini berjumlah lima orang, dimana 

subjek yang dipilih harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan. 

Kriteria tersebut meliputi mahasiswa tingkat akhir yang akan 

menempuh ujian skripsi, memiliki kecemasan dalam menempuh ujian 

skripsi dari sedang hingga tinggi, dan belum pernah melakukan 

relaksasi sebelum ujian. 

 

B. Persiapan Penelitian 

 Sebelum melakukan penelitian, akan lebih baik jika terlebih 

dahulu peneliti akan melakukan sejumlah persiapan. Persiapan 

tersebut meliputi: 
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1. Permohonan ijin penelitian 

Pelaksanaan penelitian akan diawali dengan mengajukan 

permohonan ijin penelitian secara informal kepada calon subjek 

yakni mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan 

Menejemen Universitas Katolik Soegijapranata. Sesuai dengan 

prosedur yang ada sebelum melaksanakan penelitian, peneliti 

mengajukan permohonan secara resmi kepada dekan Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata dengan nomor 

01449/B.7.3/FP/XI/2016 pada tanggal 23 November 2016. Selain 

ijin resmi dari dekan Fakultas Psikologi Univeritas Katolik 

Soegijapranata, peneliti juga mendapatkan ijin resmi dari wakil 

rektor bagian akademik dengan nomor 0433/B.7.3/Rek/I/2017 

pada tanggal 3 Januari 2017. Sebagai pernyataan kesediaannya 

mengikuti penelitian, peneliti juga mempersiapkan informed 

consent yang akan diberikan kepada subjek. 

2. Penyusunan Alat Ukur 

Penyusunan alat ukur menggunakan skala yang disusun 

oleh peneliti, yaitu numerical rating scale. Penyusunan skala ini 

dengan menentukan gejala-gejala kecemasan dari 4 aspek yakni, 

aspek fisik, kognitif, emosional, dan perilaku. Skor dari skala ini 

berkisar antara 1-10 dimana angka 1 menandakan subjek memiliki 

kecemasan sangat rendah dan 10 yang menandakan subjek 

memiliki kecemasan yang sangat tinggi sekali. 
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C. Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian mengenai Efektivitas Relaksasi Untuk Menurunkan 

Kecemasan Mahasiswa Yang Akan Menghadapi Ujian Skripsi 

dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 12 Januari 2017. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen dan akan 

menggunakan alat ukur berupa skala untuk mengumpulkan data. 

Subjek dalam penelitian ini berjumlah lima orang dan masing-masing 

diberikan relaksasi secara individual. 

1. Persiapan Eksperimen 

Sebelum menentukan tanggal pelaksanaan eksperimen, 

terlebih dahulu peneliti mencari calon subjek yang sesuai dengan 

kriteria, yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan 

Menejemen yang akan menghadapi ujian skripsi, merasa 

mengalami kecemasan dalam menghadapi ujian skripsi dan belum 

pernah melakukan relaksasi sebelumnya.  

Pemilihan subjek dimulai dengan menghubungi calon 

subjek dengan cara meminta nomor kontak calon subjek yang 

dapat dihubungi. Penulis meminta nomor kontak calon subjek di 

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

kontak didapatkan, penulis langsung menghubungi calon subjek 

dan meminta ijin secara lisan untuk dapat menjadi subjek dalam 

penelitian ini. Dari sepuluh calon subjek yang dapat dihubungi 

oleh penulis, penulis hanya mendapatkan lima calon subjek yang 

bersedia menjadi subjek dalam eksperimen ini. Setelah ijin 

didapatkan, penulis dan calon subjek menunggu keluarnya jadwal 



41 

 

 
 

ujian akhir subjek. Jadwal ujian akhir subjek muncul pada hari 

jumat, 6 Januari 2017. Setelah mengetahui jadwal ujian akhir 

subjek, penulis menghubungi subjek kembali dan segera 

menentukan tanggal pemberian relaksasi untuk calon subjek 

penelitian. Pada awalnya penulis merencanakan melaksanakan 

penelitian selama tiga hari untuk setiap subjeknya, namun ternyata 

terdapat dua subjek yang menyatakan tidak dapat mengikuti 

jalannya penelitian yang akan dilaksanakan selama tiga hari 

karena subjek tersebut masih harus mempersiapkan diri dan juga 

power point untuk presentasi ujian akhirnya. Maka agar perlakuan 

tetap sama untuk semua subjek, penulis mengganti pertemuan 

yang awalnya tiga hari menjadi dua hari disetiap subjeknya, 

dimana dalam satu harinya terdapat dua sesi relaksasi, sehingga 

total terdapat empat sesi relaksasi. Penulis tidak dapat mengubah 

pemberian perlakuan dimana dalam satu hari terdapat tiga sesi dan 

yang akan dilaksanakan selama dua hari karena subjek akan 

menjadi jenuh sebab terlalu banyak mendapatkan perlakuan yang 

monoton selama satu harinya. 

Penulis juga memberitahukan maksud dan tujuan penelitian 

serta memberikan penjelasan mengenai relaksasi dengan 

tujuannya, agar subjek mengetahui proses, manfaat dan dampak 

dari relaksasi yang akan diberikan. Setelah subjek setuju, penulis 

dan subjek menentukan tanggal perlakuan yang akan diberikan. 

Tanggal dan waktu pemberian perlakuan setiap subjek berbeda 

karena perlakuan diberikan secara individual. Penulis juga 
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menemui seorang fasilitator yaitu mahasiswa Fakultas Psikologi 

dan anggota dari UKM Hypnomorphosis Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang sudah sering 

dan cukup berpengalaman dalam melakukan relaksasi untuk 

membuat skrip relaksasi yang nantinya akan digunakan dalam 

penelitian. Hal ini dimaksudkan agar perlakuan yang diberikan 

tidak berbeda dari setiap subjeknya. Penulis juga akan 

memberikan briefing kepada fasilitator dengan tujuan untuk 

menjelaskan penelitian yang ada dan bagaimana konsep yang 

digunakan dalam penelitian.  

Pada penelitian ini, penulis akan bertugas sebagai 

koordinator pelaksana yang mengawasi jalannya penelitian agar 

sesuai dengan prosedur yang ada dan juga sebagai observer yang 

bertugas mengawasi subjek serta mendokumentasikan jalannya 

penelitian. Sedangkan fasilitator akan bertanggung jawab dalam 

melakukan relaksasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

2. Pelaksanaan Relaksasi 

Pada hari pertama, langkah pertama yang dilakukan penulis 

dan fasilitator adalah membangun raport sebaik mungkin karena 

penulis dan fasilitator tidak mengenal subjek sebelumnya. 

Kemudian subjek diberi penjelasan mengenai informed consent 

dan cara pengisian skala kecemasan mahasiswa yang akan 

menghadapi ujian skripsi. Setelah subjek selesai mengisi informed 

consent dan skala, maka penulis menyerahkan subjek kepada 

fasilitator untuk langsung diberikan perlakuan sesi pertama. 
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Setelah perlakuan selesai diberikan, subjek akan diberikan 

istirahat dan minum selama 10 hingga 15 menit sambil melakukan 

tanya jawab singkat sebagai evaluasi dari relaksasi yang diberikan. 

Setelah istirahat subjek langsung diberikan perlakuan sesi kedua. 

Setelah perlakuan selesai diberikan, penulis melakukan tanya 

jawab singkat berupa kondisi subjek saat ini sambil penulis 

memberikan makanan sebagai tanda ucapan terimakasih dan 

subjek diperbolehkan untuk pulang. 

Pada hari kedua, subjek langsung diberikan perlakuan sesi 

pertama. Lalu istirahat dan minum 10 hingga 15 menit sambil 

melakukan tanya jawab singkat. Setelah itu lanjut pemberian 

perlakuan sesi kedua. Setelah perlakuan selesai diberikan, penulis 

meminta subjek untuk mengisi skala kecemasan mahasiswa yang 

akan menghadapi ujian skripsi dan menjelaskan cara pengisian 

skala. Setelah itu peneliti memberikan makanan dan subjek 

diperbolehkan untuk pulang. 
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Bagan 1 : Pelaksanaan Eksperimen

Hari Pertama 

Penulis dan faslitator 

membangun raport 

dengan subjek 

Penulis memberikan 

informed consent dan 

skala kecemasan 

Penulis menyerahkan 

subjek ke fasilitator 

Fasilitator 

memberikan relaksasi 

sesi pertama 

Subjek istirahat 

selama 15 menit 

Fasilitator 

memberikan relaksasi 

sesi kedua 

Evaluasi 

Hari Kedua 

Penulis dan faslitator 

menemui subjek 

Penulis menyerahkan 

subjek ke fasilitator 

Fasilitator 

memberikan relaksasi 

sesi pertama 

Subjek istirahat 

selama 15 menit 

Fasilitator 

memberikan relaksasi 

sesi kedua 

Evaluasi 


