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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Uji Asumsi 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah sebaran data normal atau tidak. Sebaran data normal artinya 

sampel representatif dengan populasi. Uji normalitas dilakukan 

dengan menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov, dimana 

jika nilai p>0,05 berarti distribusi data normal, dan sebaliknya. 

Uji normalitas pada penelitian ini diperoleh nilai Z K-S = 

1,159 atau p = 0,136 (nilai p>0,05) yang berarti sebaran data normal. 

Dengan demikian asumsi normalitas terpenuhi. 

 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah kedua kelompok memiliki varians yang sama atau identik. 

Uji homogenitas dilakukan Levene’s Test for Equality of Variance, 

dimana jika nilai p>0,05 berarti kedua kelompok identik (homogen). 

Uji homogenitas pada penelitian ini diperoleh nilai F = 3,150 

atau p = 0,082 (nilai p>0,05) yang berarti kedua kelompok memiliki 

varian yang sama atau identik (homogen). Dengan demikian asumsi 

homogenitas terpenuhi. 

 

 



 

46 
 

B. Hasil Uji Hipotesis 

Pada penelitian ini, uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan 

uji beda t-test dimana memberikan nilai t = -6,419 atau p = 0,000 

(p<0,01), yang berarti ada perbedaan stres yang sangat signifikan antara 

wanita bekerja yang mengikuti yoga dengan yang tidak mengikuti yoga. 

Wanita bekerja yang mengikuti yoga memiliki stres yang lebih rendah 

(skor rata-rata 59,76) dibandingkan wanita bekerja yang tidak mengikuti 

yoga (skor rata-rata 74,88). Dengan demikian hipotesis diterima. 

 

C. Pembahasan 

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ada perbedaan stres 

yang sangat signifikan antara wanita bekerja yang mengikuti yoga 

dengan yang tidak mengikuti yoga. Wanita bekerja yang mengikuti yoga 

memiliki stres yang lebih rendah dibandingkan wanita bekerja yang 

tidak mengikuti yoga. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa 

yoga mampu mengatasi stres pada wanita pekerja dan ini sesuai dengan 

pendapat Kinasih (2010, h.1) bahwa latihan yoga dapat melatih individu 

untuk menjadi human being, yaitu dapat menyadari diri sendiri, 

menikmati kehidupan dengan sepenuhnya, bahagia dan sejahtera, 

sehingga tidak mudah stres. 

Latihan yoga mampu mengatasi stres pada wanita pekerja, yang 

diindikasikan dengan menurunnya gejala-gejala fisikal, emosional, 

intelektual, interpersonal dan perilaku karena latihan tersebut 

meningkatkan stamina, fokus pikiran, melancarkan aliran darah, tekanan 

darah normal, meningkatkan imunitas tubuh, dan perasaan rileks 
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(Kinasih, 2010, h.3-4). Dengan demikian, latihan yoga berpengaruh bagi 

fisik, psikologi dan spiritual yang dapat menurunkan stres seseorang. 

Latihan yoga dapat meningkatkan aktifitas GABA (gamma 

aminobutyric acid), yaitu sistem neurotransmitter yang membantu 

fungsi syaraf manusia (Streeter, dkk dikutip Kinasih, 2010, h.9). GABA 

menghambat (inhibitor) reaksi-reaksi dan tanggapan neurologis yang 

tidak menguntungkan. Penurunan GABA terjadi apabila ion klorid 

dalam darah tidak terkontrol dan hal tersebut akan memicu munculnya 

kecemasan yang berlarut-larut, ketakutan irasional dan terlepasnya 

beberapa hormon otak lain secara tidak terkontrol. Selain itu, penurunan 

GABA ini dapat memicu terjadinya peningkatan produktifitas CRH 

pada nukleus paraventrikularis di kelenjar hipotalamus. Hormon CRH 

merangsang kelenjar adrenal untuk menghasilkan hormon kortisol, yaitu 

hormon yang menyebabkan munculnya emosi kecewa, perasaan 

tertekan dan sedih serta ketakutan berlebihan. Dengan demikian, latihan 

yoga dapat menurunkan stres pada wanita bekerja karena mampu 

meningkatkan aktifitas GABA. 

Latihan yoga mampu menurunkan stres pada wanita pekerja 

karena dapat meningkatkan emosi positif. Biddle dan Ekkekakis (dikutip 

Kinasih, 2010, h.11) menjelaskan bahwa latihan fisik secara umum 

dapat meningkatkan emosi positif dan meningkatkan fungsi kognitif. 

Kondisi tersebut dapat menurunkan kondisi psikologi yang negatif 

seperti stres.  

Latihan yoga mampu menurunkan stres pada wanita pekerja 

karena latihan tersebut meningkatkan sistem imun dengan mengaktifkan 
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kelenjar thymus yang terletak di area jantung dan tulang dada. Kelenjar 

thymus memproduksi T-sel, sebuah kelompok heterogen sel penting 

dalam melindungi tubuh terhadap invasi oleh organism asing (Kinasih, 

2010, h.10). Dengan demikian latihan yoga dapat menurunkan stres, 

khususnya dengan berkurangnya reaksi fisikal. 

Latihan yoga dapat mengatasi stres pada wanita pekerja karena 

latihan ini pada dasarnya penanganan stres secara individual yang 

bersumber pada teknik emotion-focused coping, yaitu suatu strategi 

yang bertujuan untuk mengendalikan respons emosi terhadap situasi 

menekan melalui perilaku dan mengubah kognisi. Dengan kata lain, 

efek relaksasi yang ditimbulkan dari latihan yoga dapat mengendalikan 

respons emosi terhadap situasi menekan melalui perilaku dan mengubah 

kognisi (Prasetyo, dkk., 2016, h.18). 

Pada penelitian ini, latihan yoga yang diberikan merupakan 

bentuk hatha yoga, yaitu suatu sistem pelatihan yang menggunakan 

berbagai Teknik membentuk asana (sikap tubuh) disertai dengan 

pranayama (teknik pernafasan) guna mencapai suatu keseimbangan 

antara dua kekuatan yang berbeda di dalam tubuh, seperti tubuh bagian 

atas dan tubuh bagian bawah, tubuh bagian kiri dan tubuh bagian kanan, 

tarikan nafas dan hembusan nafas, energi positif dan energi negatif. 

Latihan hatha yoga memiliki empat tahapan yaitu asana, pranayama, 

savasana, serta vedata dan meditasi.  

Asana (sikap tubuh) bertujuan membantu melenturkan 

persendian, menguatkan tulang, menguatkan otot-otot tubuh, 

menstimulasi sirkulasi darah, meningkatkan pemusatan pikiran dan daya 
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konsentrasi yang akan mempengaruhi pada pengeluaran kelenjar 

endorfin, melatonin (kelenjar-kelenjar penenangan). Pranayama (teknik 

pernafasan) bertujuan meningkatkan asupan oksigen dan energi (prana) 

ke dalam tubuh dan menjadi pendorong bagi pembaharuan dan 

revitalisasi sel-sel tubuh, sehingga membuat tubuh dan pikiran menjadi 

stabil. Savasana (relaksasi) bertujuan melepaskan ketegangan dan racun 

dalam tubuh, cara untuk mengendalikan berbagai potensi otot dan saraf, 

merevitalisasi organ-organ dalam tubuh, meregerasi sel-sel tubuh, 

meningkatkan energi dalam tubuh. Vedata (berpikir positif) dan 

meditasi. Vedata bertujuan membantu mengendalikan emosi, 

memurnikan pikiran dan meningkatkan rasa percaya diri. Meditasi 

bertujuan membantu untuk menenangkan pikiran. Beberapa manfaat 

yang diperoleh dari tahapan latihan yoga hatha ini pada dasarnya 

membuat sistem fisiologis menjadi lebih baik sehingga kondisi emosi 

juga menjadi lebih positif yang pada akhirnya akan menurunkan gejala-

gejala stres.  

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Patel, dkk (2016) 

bahwa yoga mengurangi stres pada wanita bekerja maupun tidak 

bekerja. Latihan yoga setiap hari akan memengaruhi fungsi psikologis 

secara signifikan meskipun tanpa melakukan latihan fisik lainnya. 

Latihan yoga dapat menstimulasi sistem limbik sehingga mengurangi 

respons kortikal yang memicu stres. Hasil penelitian ini juga 

mendukung hasil penelitian Kang (2016) mengungkapkan bahwa kelas 

yoga yang dilakukan sebanyak empat kali dalam seminggu efektif untuk 

menurunkan stres yang berlebihan. Hartfiel, dkk (2012, h.6) 
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mengungkapkan bahwa latihan yoga efektif untuk mengurangi stres dan 

meningkatkan well-being emosional di tempat kerja. Huang, dkk (2013) 

mengungkapkan bahwa latihan yoga dalam jangka panjang dan teratur 

dapat mengurangi stres secara signifikan. Selain itu, latihan yoga secara 

singkat (90 menit) juga dapat mengurangi stres secara bermakna. Meski 

demikian melakukan latihan hatha yoga secara teratur dapat mengurangi 

tekanan yang dirasakan secara lebih bermakna 

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan akibat keterbatasan 

penulis, sehingga perlu berhati-hati dalam menafsirkan hasil penelitian. 

Beberapa kelemahan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Tidak dilakukan pengontrolan terhadap faktor-faktor lain yang 

memengaruhi variabel tergantung (misal kondisi awal stres, konflik, 

dan kepribadian) sehingga ada kemungkinan mencemari hasil 

penelitian. 

b. Penentuan subjek penelitian untuk kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol tidak melalui prosedur yang jelas atau tidak 

mengacu pada jurnal pendukung, sehingga diperkirakan subjek tidak 

homogen secara demografi. 

  


