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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode yang digunakan oleh penelitian ini adalah kuantitatif, 

yaitu suatu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data 

numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 2008, 

h.5). Selain itu, penelitian ini juga termasuk jenis penelitian inferensial, 

yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan 

antar variabel dengan pengujian hipotesis (Azwar, 2008, h.6). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Azwar (2008, h.59) menjelaskan bahwa variabel merupakan 

konsep mengenai atribut atau sifat yang terdapat pada subyek penelitian 

dan merupakan fokus dari kegiatan penelitian. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Variabel tergantung : Stres pada wanita bekerja 

Variabel bebas  : Keikutsertaan dalam yoga 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional menurut Azwar adalah suatu definisi 

mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik – 

karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati (Azwar, 2008, h.74). 

Definisi operasional dari variabel-variabel dalam penelitian ini adalah: 
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1. Stres pada Wanita Bekerja 

Stres pada wanita bekerja adalah respon wanita bekerja atas 

hubungan antara dirinya dengan lingkungannya yang dievaluasinya 

sebagai situasi yang penuh tuntutan atau ketidakmampuan untuk 

menghadapi situasi yang memberikan dampak negatif bagi dirinya. 

Variabel ini diukur dengan menggunakan Skala Stres yang disusun 

berdasarkan gejala fisikal, gejala emosional, gejala intelektual, gejala 

interpersonal dan gejala perilaku. Semakin tinggi skor yang 

diperoleh maka semakin tinggi stres pada wanita bekerja. 

Sebaliknya, semakin rendah skor yang diperoleh maka semakin 

rendah stres pada wanita bekerja. 

 

2. Keikutsertaan dalam Yoga 

Keikutansertaan dalam yoga adalah wanita bekerja ikut atau 

tidak ikut latihan yoga. Wanita bekerja yang mengikuti latihan yoga 

diberi kode 1, sedangkan yang tidak mengikuti latihan yoga diberi 

kode 2. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi didefinisikan oleh (Azwar, 2008, h.77) yaitu sebagai 

kelompok subyek yang hendak dituju generalisasi hasil penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah wanita bekerja, berusia 30-45 

tahun, dan mempunyai anak di Kota Semarang. 



 

33 
 

a. Wanita bekerja yang mengikuti yoga adalah peserta yoga di 

Ading Yoga and Pilates Studio Semarang periode bulan 

September 2017 yang baru pertama kali mengikuti latihan yoga.  

b. Wanita bekerja yang tidak ikut yoga adalah wanita pekerja yang 

tinggal di Ngesrep Barat Kota Semarang. 

 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari anggota populasi (Azwar, 2008, 

h.77). Sampel pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan 

teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 

berdasarkan pertimbangan tertentu (Azwar, 2008, h.79). 

Pertimbangan tertentu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

wanita bekerja, berusia 30-45 tahun, dan mempunyai anak, serta 

tinggal di Kota Semarang. Secara khusus, untuk wanita bekerja yang 

mengikuti latihan yoga adalah peserta yoga di Ading Yoga and 

Pilates Studio Semarang periode bulan September 2017 yang baru 

pertama kali mengikuti latihan yoga. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data menggunakan skala, yaitu suatu 

instrumen untuk mengukur aktivitas yang merupakan perwujudan dari 

tingkah laku tersebut digambarkan sebagai himpunan lambang atau 

simbol atau angka (Azwar, 2008, h.105). Skala yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah skala model Likert, dengan dua bentuk 

penyataan yaitu  favourable dan unfavourable. Favourable merupaan 
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item yang isinya mendukung, memihak atau menggambarkan ciri 

adanya atribut yang diukur, sedangkan item unfavourable adalah item 

yang isinya tidak mendukung atau tidak menunjukkan ciri atribut yang 

diukur (Azwar, 2008, h. 98).  

Alternatif jawaban terdiri dari Selalu (SL), Sering (S), Jarang 

(JR) dan Tidak Pernah (TP), dimana skor untuk masing-masing skala 

adalah: (1) pernyataan favourable: SL = 4, S = 3, JR = 2 dan TP = 1; 

dan (2) pernyataan unfavourable: SL = 1, S = 2, JR = 3 dan TP = 4. 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Stres 

untuk mengukur tingkat stres pada wanita pekerja yang mengikuti dan 

tidak mengikuti latihan yoga. Skala ini disusun berdasarkan gejala 

fisikal, gejala emosional, gejala intelektual, gejala interpersonal dan 

gejala perilaku. Selain itu, skala ini juga direncanakan terdiri dari 30 

item dengan Blue Print sebagai berikut: 

Tabel 1. Blue Print Skala Stres 

 

N

o 
Gejala-gejala Stres 

Jumlah Item 
Jumlah 

Favourable Unfavourable 

1 Gejala Fisikal 3 3 6 

2 Gejala Emosional 3 3 6 

3 Gejala Intelektual 3 3 6 

4 Gejala Interpersonal 3 3 6 

5 Gejala Perilaku 3 3 6 

Jumlah 15 15 30 

 

F. Validitas dan Reliabilitas  

1. Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk mengukur apakah 

pertanyaan dalam alat ukur betul-betul dapat mengukur apa yang 
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hendak diukur (Ghozali, 2005, h.52). Uji ini dilakukan dengan 

mengkorelasikan skor item pertanyaan dengan total skor konstruk 

atau variabel. Komputasi koefisien korelasi antara item dengan skor 

total akan mengakibatkan over estimate terhadap korelasi yang 

sebenarnya, sehingga perlu dilakukan koreksi dengan menggunakan 

rumus Part-Whole.  

Berkaitan dengan uji korelasi yang dikoreksi dengan part-

whole, maka hasil uji validitas pada penelitian ini dilihat dari output 

correlated item-total correlation (Ghozali, 2005, h.52). Kriteria 

untuk menetapkan item valid atau item gugur adalah dengan 

membandingkan antara r hitung dengan r tabel. Apabila r hitung < r 

tabel maka item dinyatakan gugur, dan sebaliknya apabila r hitung > 

r tabel maka item dinyatakan valid (Ghozali, 2005, h.53). 

 

2. Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah suatu alat ukur merupakan indikator dari variabel atau 

konstruk (Ghozali, 2005, h.47). Uji reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan Alpha Cronbach. Kriteria untuk menetapkan suatu 

alat ukur reliabel adalah nilai Alpha Cronbach> 0,700 (Nunnally 

dikutip Ghozali, 2005, h.48). 

 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

uji beda independent t-test, dengan alasan: 
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1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antar dua 

kelompok. 

2. Penelitian ini menggunakan data bergejala interval dan data nominal. 

3. Penelitian ini memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas. 

 

 

 

 

  


