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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum peneliti melakukan penelitian, peneliti menentukan 

lokasi dimana penelitian akan dilakukan yaitu dengan mendatangi salah 

satu sanggar senam di Semarang yang bernama Elise Ladies Gym yang 

merupakan tempat olahraga khusus wanita. Elise Ladies Gym memiliki 

empat jenis senam yang terdiri dari aerobic, Zumba, pilates, dan yoga. 

Kemudian peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan pemilik 

Elise Ladies Gym yang bernama Ibu Elise dan juga dengan tiga orang 

anggota yang sedang mengikuti kelas senam. Dari hasil wawancara dan 

observasi, diketahui anggota sanggar senam yang mengikuti kelas Zumba 

lebih banyak daripada kelas senam yang lain. Selain itu, peserta senam 

Zumba juga diketahui berusia duapuluh hingga tigapuluhan. Peneliti lalu 

menentukan lokasi penelitian dan akhirnya memutuskan untuk 

melakukan penelitian di Elise Gym Semarang yang berada di jalan Sukun 

Raya no. 41 B. 4, Srondol Wetan, Banyumanik, Semarang. 

Selain di Elise Ladies Gym, peneliti juga mendatangi sanggar 

senam lain yaitu Indah Studio Senam. Sebelum menentukan kembali 

lokasi penelitian, peneliti melakukan observasi dengan mengikuti kelas 

senam aerobic, Zumba, dan Body Language di Indah Studio Senam 

selama satu minggu. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara 

dengan pemilik sanggar yang bernama Ibu Fenny, salah satu staff studio, 
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dan empat orang peserta kelas senam. Dari hasil wawancara dan observasi 

diketahui bahwa peserta kelas senam Zumba lebih banyak daripada kelas 

senam yang lain yaitu aerobic, yoga, dan Body Language. Sama halnya 

dengan Elise Ladies Gym, peserta senam Zumba di Indah Studio Senam 

juga berusia duapuluh hingga tigapuluh tahun sehingga peneliti 

memutuskan untuk melakukan penelitian di Indah Studio Senam yang 

berada di jalan Puri Anjasmoro Raya A2/12, Semarang. 

Menurut Hurlock (1993), seseorang memasuki masa dewasa awal 

atau dewasa dini pada umur 18 tahun sampai 40 tahun. Masa ini 

merupakan masa dimana orang dewasa mulai diharapkan memainkan 

peran baru seperti suami/istri, orang tua, pencari nafkah, dan lain-lain. 

Penyesuaian diri ini menjadikan periode ini menjadi periode khusus dan 

sulit dari rentang hidup seseorang.  

Selama masa pubertas, wanita mengalami perubahan fisik yang 

dramatis terutama pada usia sepuluh hingga sebelas tahun seperti 

tumbuhnya payudara dan rambut di area vital (Ellis; Fechner; Summers-

Effler dalam Matlin, 2008, h. 114). 

Wawancara dan observasi dilakukan dengan melihat motivasi 

peserta kelas senam yaitu Senam Zumba di Elise Ladies Gym dan Indah 

Studio Senam dalam berolahraga dengan hasil dua dari tiga peserta yang 

diwawancarai peneliti di Elise Ladies Gym dan keempat peserta senam di 

Indah Studio Senam mengikuti kelas senam karena memiliki 

kekhawatiran terhadap penampilan dan bentuk tubuhnya yang merupakan 

fenomena body image, sehingga akhirnya peneliti memutuskan untuk 

menggunakan teknik accidental sampling dengan ketentuan, wanita 
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dengan rentang usia 18-40 tahun yang merupakan kategori masa dewasa 

awal menurut Hurlock dan merupakan peserta senam Zumba di Semarang 

tepatnya di Elise Ladies Gym dan Indah Studio Senam Semarang. 

Peneliti memilih peserta sanggar senam yang masuk dalam 

kategori wanita masa dewasa awal karena pada masa ini tanda-tanda 

penuaan akan tampak sehingga wanita senang mencoba dan melakukan 

kegiatan-kegiatan untuk mempertahankan eksistensi diri seperti 

berolahraga dengan mengikuti senam di sanggar senam. 

 

B. Persiapan Pengumpulan Data 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti menyusun alat ukur yaitu 

skala yang berjumlah dua dan mempersiapkan perijinan tempat untuk 

pelaksanaan penelitian. 

1. Penyusunan Alat Ukur 

Penyusunan alat ukur dalam penelitian ini menggunakan skala. 

skala yang dipakai dalam penelitian ini yaitu skala motivasi 

berolahraga dan skala body image. Dalam penyusunan skala, peneliti 

menyimpulkan definisi opereasional dan membuat item-item sesuai 

dengan komponen-komponen motivasi berolahraga dan aspek-aspek 

body image yang telah dicantumkan pada tinjauan pustaka 

sebelumnya. 

a. Skala Motivasi Berolahraga 

Skala motivasi berolahraga yang digunakan untuk 

pengukuran terdiri dari tiga komponen motivasi yaitu kebutuhan, 

dorongan, dan tujuan. Jumlah item pada skala ini adalah 18 item 
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yang terdiri dari item favorable dan unfavorable. Selengkapnya 

dapat dilihat di lampiran A. Berikut tabel sebaran item skala 

Motivasi Berolahraga adalah sebagai berikut: 

Tabel 3  

Sebaran item Skala Motivasi Berolahraga 

No Motivasi Berolahraga  Favorable Unfavorable 
Total 

Item 

1 Kebutuhan 1, 7, 13 *4, 10, *16 6 

2 Dorongan 2, *8, 14 5, *11, 17 6 

3 Tujuan  3, 9, 15 6, 12, 18 6 

Total 9 9 18 

Keterangan: Nomor item dengan tanda (*) adalah item yang gugur 

 

b. Skala Body image 

Skala ini diukur dari aspek-aspek body image yaitu evaluasi 

penampilan, orientasi penampilan, kepuasan terhadap bagian 

tubuh, kecemasan menjadi gemuk, pengkategorian ukuran tubuh. 

Jumlah item pada skala ini adalah 20 item yang terdiri dari item 

favorable dan unfavorable. Data selengkapnya dapat dilihat di 

lampiran A. Berikut tabel sebaran item skala Body Image adalah 

sebagai berikut:  
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Tabel 4 

Sebaran item Skala Body image 

No Body image Favorable Unfavorable 
Total 

item 

1 Evaluasi Penampilan  1, 11 6, 16 4 

2 Orientasi Penampilan  2, *12 7, 17 4 

3 Kepuasan terhadap bagian 

tubuh 
3, 13 *8, 18 4 

4 kecemasan menjadi gemuk 4, 14 9, *19  4 

5 Pengkategorian ukuran 

tubuh 
*5, 15 10, 20  4 

Total 10 10 20 

Keterangan: Nomor item dengan tanda (*) adalah item yang gugur 

 

2. Perijinan Penelitian 

Peneliti mengurus perijinan dengan meminta surat pengantar 

dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata sebagai 

pengajuan surat permohonan untuk melakukan pengambilan data di 

lokasi penelitian. 

a. Surat pengantar dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata dengan nomor 2355/B.7.3/FP/IV/2018 tanggal 19 

April 2018 ditujukan kepada pemilik Elise Ladies Gym Semarang 

yaitu Ibu Helena Eliestyanie Ratna Pertiwi yang berada di jalan 

Sukun Raya nomor 41 B.4 Banyumanik, Semarang sehingga pada 

tanggal 23 April 2018 peneliti dapat melakukan pengambilan data 

di lokasi yang sudah ditentukan.  
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b. Surat pengantar dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata dengan nomor 2588/B.7.3/FP/V/2018 tanggal 08 

Mei 2018 ditujukan kepada pemilik Indah Studio Senam yaitu Ibu 

Fenny yang berada di jalan Puri Anjasmoro Raya A2/12, 

Semarang. Pada tanggal 30 April 2018 peneliti dapat melakukan 

pengambilan data di lokasi yang sudah ditentukan. 

 

C. Proses Pengambilan Data 

Pelaksanaan penelitian akan dilakukan di dua lokasi yaitu Elise 

Ladies Gym dan Indah Studio senam pada saat ada kelas senam Zumba 

dengan sasaran wanita dewasa awal (18-40 tahun) dan merupakan peserta 

senam Zumba di kedua lokasi tersebut. Peneliti melakukan penyebaran 

data di lokasi pertama yaitu Elise Ladies Gym pada hari selasa tanggal 24 

April 2018 dan penyebaran data kedua pada hari jumat tanggal 27 April 

2018 yang terdiri dari dua kelas senam Zumba. Setelah kelas selesai, 

peneliti meminta ijin kepada peserta kelas senam zumba agar bersedia 

mengisi kuesioner yang telah disediakan peneliti. Peneliti dibantu 

intstruktur senam Zumba yang bernama Ika dalam membagikan 

kuesioner kepada responden. Selama pengisian kuesioner, responden 

banyak yang mengobrol dengan rekan-rekan senamnya, selain itu 

beberapa responden terlihat lelah sehingga mengisi kuesioner sambil 

tiduran di lantai.  

Untuk lokasi kedua yaitu Indah Studio Senam, peneliti melakukan 

penyebaran data pada hari Senin tanggal 30 April 2018, Selasa tanggal 1 

Mei 2018, dan Jumat tanggal 11 Mei 2018. Sama seperti di lokasi 
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pertama, setelah selesai kelas Zumba, peneliti meminta ijin kepada 

responden atas kesediaan untuk mengisi kuesioner dari peneliti. Untuk 

penyebaran data tanggal 30 April 2018 dan 1 Mei 2018 peneliti dibantu 

instruktur Zumba yang bernama Henny dalam menyebarkan kuesioner 

pada responden dan untuk penyebaran data tanggal 11 Mei 2018 peneliti 

dibantu intstruktur Zumba yang bernama Donna dalam menyebarkan 

kuesioner kepada responden. Selama pengisian kuesioner, responden 

terlihat berkumpul berdua-dua atau bertiga-tiga sambil mengobrol dan 

saling menggoda lewat pernyataan-pernyataan yang ada di kuesioner, 

bahkan ada pula yang sendirian. Responden juga terlihat mengisi 

kuesioner sambil berbaring tengkurap dan bersandar di kaca ruang senam 

karena kelelahan.  Dalam prosesnya, peneliti mengawasi secara langsung 

pengisian kuesioner oleh responden di lokasi penelitian yang telah 

ditentukan. 

 

D. Uji Validitas Dan Reliabilitas 

Uji validitas dan reliabilitas pada penelitian ini menggunakan 

Statistical Packages For Social Science (SPSS) for windows release 16 

IBM. 

1. Skala Motivasi Berolahraga 

Dari hasil perhitungan validitas terhadap Skala Motivasi 

Berolahraga diketahui bahwa dari 18 item, terdapat 14 item valid dan 

4 item yang gugur dengan koefisien yang berkisar antara 0,326-0,580. 

Hasil uji koefisien reliabilitas menggunakan teknik Alpha Cronbach 

adalah sebesar 0,796. Alat ukur ini tergolong reliabel dan dapat 
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digunakan dalam penelitian ini. Data selengkapnya dapat dilihat di  

lampiran C. 

2. Skala Body image 

Dari hasil perhitungan validitas terhadap Skala Body Image 

diketahui bahwa dari 20 item, terdapat 16 item valid dan 4 item yang 

gugur dengan koefisien yang berkisar antara 0,307-0,590. Hasil uji 

koefisien reliabilitas menggunakan teknik Alpha Cronbach adalah 

sebesar 0,803. Alat ukur ini tergolong reliabel dan dapat digunakan 

dalam penelitian ini. Data selengkapnya dapat dilihat di lampiran C 

  


