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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan stres pada 

wanita bekerja yang mengikuti dengan yang tidak mengikuti yoga di 

Kota Semarang. Oleh karena itu, orientasi kancah penelitian sebagai 

berikut: 

1. Wanita Bekerja yang Ikut Yoga 

Untuk wanita bekerja yang ikut yoga, orientasi kancah dilaksanakan 

di Ading Yoga and Pilates Studio Semarang yang merupakan salah 

satu tempat pelatihan yoga di Semarang. Ading Yoga dan Pilates 

Studio Semarang beralamat di Jl. Karangrejo Tengah II Kav. I No. I, 

Telaga Bodas, Semarang. Studio ini menyelenggarakan kelas hatha 

yoga dengan instruktur yang sudah berpengalaman. Selain itu, 

peserta kelas yoga di studio ini relatif besar dan berasal dari berbagai 

kalangan, seperti wanita muda sampai tua, wanita lajang dan sudah 

menikah, wanita bekerja dan ibu rumah tangga, serta untuk wanita 

yang bekerja berasal dari berbagai profesi seperti profesional (misal 

dosen, akuntan, dan apoteker), karyawan swasta, PNS, maupun 

entrepreneur. Penelitian ini dilaksanakan Ading Yoga and Pilates 

Studio Semarang dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut: 

a. Jumlah peserta kelas yoga relatif besar sehingga penulis dapat 

memperoleh subjek penelitian secara memadai (baik untuk 

subjek uji coba alat ukur maupun subjek penelitian). 
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b. Terdapat fenomena peserta kelas yoga yang mengalami stres 

c. Penulis mendapatkan ijin dari pemilik Ading Yoga and Pilates 

Studio Semarang untuk melakukan penelitian di wilayah 

kerjanya. 

 

2. Wanita Bekerja yang Tidak Ikut Yoga 

Untuk wanita bekerja yang tidak ikut yoga, orientasi kancah 

dilaksanakan di Ngesrep Barat Semarang, karena di wilayah tersebut 

banyak perumahan dan rumah dinas sehingga memungkinkan untuk 

diperoleh subjek penelitian yang setara untuk subjek wanita bekerja 

yang ikut yoga. Wanita bekerja yang tinggal di Ngesrep Barat 

memiliki jenis pekerjaan yang bervariasi, seperti professional, PNS, 

BUMN, karyawan swasta dan entrepreneur. Penelitian ini 

dilaksanakan Ngesrep Barat Semarang dengan beberapa 

pertimbangan sebagai berikut: 

a. Jumlah wanita bekerja yang ada di wilayah Ngesrep Barat 

Semarang memiliki karakteristik yang relatif sama dengan wanita 

bekerja yang ikut yoga di Ading Yoga and Pilates Studio 

Semarang dan dalam jumlah yang relatif sebanding. 

b. Terdapat fenomena stres pada wanita bekerja yang tinggal di 

Ngesrep Barat Semarang. 

c. Penulis mendapatkan ijin dari Ketua RW dan Ketua RT setempat. 
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B. Persiapan Penelitian 

Beberapa persiapan sebelum dilakukan penelitian meliputi 

penyusunan alat ukur, perijinan, dan melakukan uji coba alat ukur yang 

dilanjutkan dengan uji validitas dan reliabilitas, dimana penjelasannya 

sebagai berikut: 

1. Penyusunan Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan Skala Stres sebagai alat ukur 

penelitian. Skala ini disusun berdasarkan gejala fisikal, gejala 

emosional, gejala intelektual, gejala interpersonal, dan gejala 

perilaku dan direncanakan terdiri dari 30 item dengan sebaran nomor 

item sebagai berikut: 

Tabel 2. Sebaran Nomor Item Skala Stres 

 

Gejala Stres Nomor Item Jumlah 

Item 
Favourable Unfavourable 

Gejala Fisikal 2, 6, 15 4, 28, 30 6 

Gejala Emosional 3, 12, 23 16, 21, 25 6 

Gejala Intelektual 18, 26, 29 7, 11, 17 6 

Gejala Interpersonal 13, 9, 1 5, 27, 19 6 

Gejala Perilaku 10, 14, 20 8, 22, 24 6 

Jumlah Item 15 15 30 

 

2. Perijinan 

Perijinan penelitian diawali dengan terlebih dahulu penulis 

mengajukan ijin secara informal kepada penanggungjawab sekaligus 

guru hatha yoga di Ading Yoga and Pilates Studio Semarang. 

Hasilnya adalah pihak studio setuju dan meminta penulis membawa 

ijin formal. Oleh karena itu, penulis meminta surat pengantar Ijin 
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Penelitian dari Dekan Fakultas Psikologi yang ditujukan kepada 

Pimpinan Ading Yoga and Pilates Studio Semarang dengan nomor 

surat 0838/B.7.3/FP/X/2017 tertanggal 11 Oktober 2017.  

 

3. Uji Coba Alat Ukur 

Uji coba alat ukur dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 

Agustus 2017 di Ading Yoga and Pilates Studio Semarang dengan 15 

orang peserta hatha yoga, wanita yang menikah dan bekerja. Selain 

itu, uji coba alat ukur juga dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 

Agustus 2017 di warga Ngesrep Barat Semarang, wanita yang 

menikah dan bekerja, tetapi tidak mengikuti yoga, sebanyak 15 

orang. Dengan demikian, jumlah seluruh subjek untuk uji coba alat 

ukur sebanyak 30 orang. 

Uji coba alat ukur yang dilaksanakan di Ading Yoga and 

Pilates Studio Semarang dilakukan sesudah kelas hatha yoga dimulai 

yaitu pukul 18.00-19.00 WIB dengan mendatangi satu-satu persatu 

peserta. Sebelumnya, penulis menjelaskan tujuan pengisian skala dan 

kemudian baru bertanya mengenai karakteristik calon subjek sesuai 

daftar identitas di skala. Jika calon subjek memenuhi karakteristik 

penelitian, maka penulis memohon kesediaannya untuk mengisi 

skala uji coba alat ukur. Secara umum, calon subjek uji coba alat 

ukut bersedia mengisi alat ukur dan waktu pengerjaannya sekitar 10-

15 menit. Setelah subjek selesai mengerjakan, penulis meminta 

subjek untuk mengecek ulang supaya tidak ada yang terlewati. 
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Prosedur yang hampir sama juga diterapkan saat pelaksanaan 

uji coba alat ukur di Ngesrep Barat Semarang. Perbedaan hanya pada 

waktu pelaksanaan, yaitu pukul 19.00-21.00 WIB yaitu menunggu 

keluangan waktu dari subjek. Hal ini disebabkan subjek adalah ibu 

bekerja. Secara umum, calon subjek uji coba alat ukut bersedia 

mengisi alat ukur dan waktu pengerjaannya sekitar 10-15 menit. 

Setelah subjek selesai mengerjakan, penulis meminta subjek untuk 

mengecek ulang supaya tidak ada yang terlewati. 

Data yang terkumpul selanjutnya diskor dan ditabulasi, 

kemudian dianalisis untuk uji validitas dan reliabilitas. Untuk 

analisis digunakan SPSS versi 25.00 for Windows.  

   

4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Hasil uji validitas dilihat dari output corrected item-total 

correlation, dimana suatu item dinyatakan valid jika memiliki 

nilai r hitung >0,306. Perhitungan dilakukan dengan 

menggunakan SPSS versi 25.00 for Windows. 

Perhitungan validitas dilakukan sebanyak tiga kali untuk 

diperoleh semua item valid. Pada perhitungan pertama diperoleh 

item valid sebanyak 28 item dengan koefisien validitas antara 

0,337 sampai 0,855, sementara jumlah item yang gugur sebanyak 

2 item. Pada perhitungan kedua diperoleh item valid sebanyak 26 

item dengan koefisien validitas antara 0,337 sampai 0,826, 

sementara jumlah item yang gugur sebanyak 2 item. Pada 
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perhitungan yang tiga, diperoleh seluruh item valid dengan 

koefisien validitas antara 0,323 sampai 0,857. Rincian item valid 

dan item gugur dapat dilihat pada Tabel di bawah ini: 

Tabel 3. Item Valid dan Gugur Skala Stres 

 

Gejala Stres Nomor Item Valid dan Gugur Jumlah 

Item 

Valid Favourable Unfavourable 

Gejala Fisikal 2, 6, 15 4, 28, 30 6 

Gejala Emosional 3, 12, 23 16, 21, 25 6 

Gejala Intelektual 18, 26, 29 7*, 11, 17 5 

Gejala Interpersonal 13*, 9, 1 5, 27, 19* 4 

Gejala Perilaku 10, 14, 20* 8, 22, 24 5 

Jumlah Item Valid 13 13 26 

Keterangan: * Item gugur 

 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan menggunakan Alpha Cronbach 

dimana suatu alat ukur dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai 

AlphaCronbach>0,700. Hasil uji reliabilitas pada skala penelitian 

diperoleh nilai alpha cronbach sebesar 0,962 dimana nilai ini 

>0,700. Hal ini berarti skala penelitian reliabel, yaitu responden 

yang sama apabila mengerjakan alat ukur yang sama pada waktu 

yang berbeda akan memberikan hasil yang relatif sama (ajeg). 

Dari hasil uji validitas dan reliabilitas di atas terlihat bahwa 

terdapat item-item yang tidak valid sehingga harus digugurkan, yaitu 

sebanyak empat item. Selanjutnya penulis menyusun ulang Skala 

Stres untuk pengambilan data penelitian dengan menghilangkan 

item-item yang tidak valid. Dengan demikian untuk alat ukur 
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penelitian (Skala Stres) terdiri dari 26 item. Adapun sebaran nomor 

item baru dari Skala Stres setelah uji validitas dan reliabilitas sebagai 

berikut: 

Tabel 4. Sebaran Nomor Item Baru Skala Stres 

 

Gejala Stres Sebaran Nomor Item Baru Jumlah 

Item 
Favourable Unfavourable 

Gejala Fisikal 2, 6, 15(13) 4, 28(24), 30(26) 6 

Gejala Emosional 3, 12(11), 

23(19) 

16(14), 21(17), 

25(21) 
6 

Gejala Intelektual 18(16), 26(22), 

29(25) 
11(10), 17(15) 5 

Gejala Interpersonal 9(8), 1 5, 27(23)  4 

Gejala Perilaku 
10(9), 14(12) 

8(7), 22(18), 

24(20) 
5 

Jumlah Item 13 13 26 

Keterangan: (…) Nomor Item Baru 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

1. Wanita Bekerja yang Ikut Yoga 

Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu (1) 

latihan yoga dan (2) pengambilan data penelitian. Latihan yoga 

dilaksanakan di Ading Yoga and Pilates Studio Semarang dengan 

instruktur Bp. Arif Kurniawan. Latihan ini dilakukan sebanyak tiga 

kali dalam seminggu @ 60 menit, dari hari Senin, Rabu, dan Jumat, 

tanggal 11,13, dan 15 September 2017. Materi yoga meliputi asana 

(sikap tubuh), pranayama (teknik pernafasan), savasana (relaksasi), 

serta vedata (berpikir positif) dan meditasi. 
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Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2017 

dilakukan pengambilan data stres pada subjek yang mengikuti 

latihan yoga, tepatnya sesudah kelas yoga dimulai yaitu pukul 18.00-

19.00 WIB dengan mendatangi satu-satu persatu peserta. Waktu 

pengerjaannya sekitar 10-15 menit. Setelah subjek selesai 

mengerjakan, penulis meminta subjek untuk mengecek ulang supaya 

tidak ada yang terlewati. 

 

2. Wanita Bekerja yang Tidak Ikut Yoga 

Pengambilan data stres pada ibu bekerja yang tidak mengikuti 

yoga, dilakukan di Ngesrep Barat Semarang, tepatnya hari Minggu 

tanggal 17 September 2017 karena alasan mereka sedang libur kerja 

sehingga memiliki waktu luang. Penelitian dilaksanakan 15.00-19.00 

WIB. Waktu pengerjaannya sekitar 10-15 menit. Setelah subjek 

selesai mengerjakan, penulis meminta subjek untuk mengecek ulang 

supaya tidak ada yang terlewati. 

Data yang terkumpul (stres pada wanita bekerja yang ikut 

yoga dan yang tidak ikut yoga) selanjutnya diskor dan ditabulasi, 

kemudian dianalisis untuk uji asumsi (normalitas dan homogenitas) 

dan uji hipotesis (uji beda independent t-test). Untuk analisis 

digunakan SPSS versi 25.00 for Windows. 

  


