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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah 

penelitian yang dilakukan dengan melakukan manipulasi yang bertujuan untuk 

mengetahui akibat manipulasi terhadap perilaku individu yang diamati (Latipun, 

2002). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh aktivitas 

bernyanyi dangdut koplo terhadap stres mahasiswa yang sedang mengerjakan 

skripsi.  

 

3.2. Desain Eksperimen 

Berdasarkan cara pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan 

eksperimental murni. Penelitian eksperimental murni bertujuan untuk menyelidiki 

kemungkinan saling hubungan sebab-akibat dengan cara mengenakan kepada 

satu atau lebih kelompok eksperimental dan membandingkan hasilnya dengan 

satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenai kondisi perlakuan (Narbuko & 

Achmadi, 2003).  Disebut sebagai eksperimen murni karena dalam desain ini 

peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang memengaruhi jalannya 

eksperimen (Nursyahidah, 2012). Desain eksperimen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pretest-posttest control group design.  
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Skema pretest-posttest control group design 

R O₁ X O₂ 

R O3  O4 

 

Keterangan :  

O₁ : Pretest kelompok eksperimen 
X  : Experimental treatment 

O₂ : Posttest kelompok eksperimen  
R  : Randomisasi 
O3 : Pretest kelompok kontrol 
O4 : Posttest kelompok kontrol 

 

Pada model ini, seluruh subjek akan dilakukan randomisasi untuk 

menentukan subjek mana yang akan menjadi kelompok eksperimen dan subjek 

mana yang akan menjadi kelompok kontrol. Perbedaan dari kedua kelompok 

tersebut adalah kelompok eksperimen akan diberikan perlakuan (bernyanyi 

dangdut koplo), sedangkan kelompok kontrol tidak diberi perlakuan apapun. 

 

3.3. Identifikasi Variabel 

3.3.1. Variabel bebas  

Menurut Latipun (2002), variabel bebas (independent variable) merupakan 

variabel yang dimanipulasi atau sengaja dilakukan untuk dipelajari efeknya pada 

variabel-variabel lain. Variabel bebas pada penelitian ini adalah aktivitas bernyanyi 

dangdut koplo. 

3.3.2. Variabel tergantung  

Menurut Latipun (2002), variabel tergantung (dependent variable) 

merupakan variabel yang dipelajari perubahan performansinya setelah diberi 

manipulasi atau perlakuan. Variabel tergantung pada penelitian ini adalah stres 

mengerjakan skripsi. 
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3.4. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.4.1. Aktivitas bernyanyi dangdut koplo 

Aktivitas bernyanyi dangdut koplo merupakan suatu kegiatan melafalkan 

syair dari salah satu jenis musik yang popular di Indonesia  yang berasal dari 

masyarakat geo-kultur, dan memiliki permainan gendang yang energik, serta 

tempo yang cepat. Individu diajak untuk bernyanyi dangdut koplo di salah satu 

tempat karaoke di Semarang sebanyak tiga kali pertemuan, dimana di setiap 

pertemuannya individu akan menyanyikan tiga lagu yang berbeda-beda. Setiap 

pertemuan akan dilaksanakan sekali dalam tiga hari. 

 

3.4.2. Stres mengerjakan skripsi 

Stres mengerjakan skripsi adalah reaksi yang dialami oleh seseorang yang 

sedang menempuh pendidikan pada suatu progam studi tertentu di perguruan 

tinggi terhadap tekanan atau tuntutan dalam mengerjakan karya ilmiah yang 

diwajibkan sebagai bagian dari persyaratan pendidikan akademis untuk 

memperoleh gelar sarjana. Gejala-gejala stres yang biasa timbul adalah gejala 

fisik, gejala emosi, gejala intelektual, dan gejala interpersonal. Tingkat stres ini 

akan diukur menggunakan alat ukur yang telah dilakukan oleh Saputra pada tahun 

2017 di Universitas X di Semarang. Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka 

semakin tinggi tingkat stres mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi, dan 

begitu juga sebaliknya.  
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3.5. Subjek Penelitian 

3.5.1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan individu atau objek yang diteliti yang 

memiliki karakteristik yang sama (Latipun, 2002). Populasi dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa S1 yang sedang mengerjakan skripsi di Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. Karakteristik sampel adalah minimal mahasiswa 

angkatan 2015 yang sudah mengambil dan sedang mengerjakan skripsi. 

Mahasiswa tersebut berada di rentang usia 20 sampai 25 tahun, belum pernah 

melakukan aktivitas karaoke di tempat karaokean, bersedia untuk mengikuti 

aktivitas bernyanyi dangdut koplo, serta memenuhi kriteria gejala stres sedang 

hingga berat berdasarkan alat ukur yang telah dilakukan oleh Saputra (2017) di 

Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dengan skor >37. 

 

3.5.2. Teknik sampling 

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan Nonprobability Sampling. Nonprobability Sampling 

merupakan suatu cara dalam pengambilan sampel yang tidak semua anggota 

populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel (Narbuko & Achmadi, 

2003). Jenis teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini 

digunakan berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan 

mempunyai hubungan yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam 

karakteristik sampel populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jumlah subjek 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 mahasiswa, dimana kesepuluh 
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mahasiswa tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol. Dalam setiap kelompok akan terdapat lima mahasiswa. 

 

3.6. Alat Ukur 

Untuk mengukur tingkat stres mahasiswa yang sedang mengerjakan 

skripsi, penelitian ini akan menggunakan alat ukur skala stres yang telah dilakukan 

oleh Saputra (2017) di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. Adapun alasan peneliti menggunakan skala stres ini adalah karena alat 

ukur skala stres ini telah dipakai dengan kelompok populasi yang serupa dengan 

kelompok populasi yang peneliti teliti. Skala stres ini diaplikasikan dengan format 

skala Likert. Subjek penelitian akan memilih satu dari empat pilihan yang tersedia 

(sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, atau sangat tidak sesuai) pada setiap 

pernyataan yang ada pada instrumen ini. Setelah dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas oleh Saputra (2017), skala stres ini terdiri dari 15 item, baik pernyataan 

yang favorable maupun yang unfavorable. Pada skala stres ini terdapat empat 

indikator, yaitu indikator fisik, indikator emosi, indikator intelektual, dan indikator 

interpersonal. 

Tabel 3.1. Blue Prints Skala Stres Mengerjakan Skripsi 

Gejala 
Nomor Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Fisik 9, 3, 12 10, 6, 2 6 
Emosi 1, 14, 11 15, 8 5 
Intelektual 4 13, 7 3 
Interpersonal - 5 1 

 15 

 

 Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas pada seluruh item skala stres 

yang dilakukan oleh Saputra (2017) pada mahasiswa Fakultas Psikologi angkatan 

2013 Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, diperoleh hasil bahwa tes ini 

reliabel ( = .771) dengan koefisien validitas antara 0,237 – 0,613.   
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3.7. Prosedur pelaksanaan 

A. Material yang diperlukan 

- Informed Consent 

- Skala Stres Mengerjakan Skripsi  

- Sound System 

- Speaker 

- List Lagu Dangdut Koplo yang akan dinyanyikan 

 

B. Pelaksanaan 

Sebelum eksperimen ini dilaksanakan, peneliti akan menyebar kuesioner 

ke beberapa mahasiswa yang minimal sudah pernah satu kali karaokean dan ada 

menyanyikan lagu dangdut koplo dalam karaokeanya. Dalam kuesioner tersebut 

akan menanyakan judul lagu dangdut koplo yang biasa dinyanyikan jika sedang 

karaokean. Dari  seluruh list judul lagu dangdut yang dituliskan, peneliti akan 

memilih 20 judul lagu dangdut koplo yang paling banyak ditulis untuk ditanyakan 

kepada subjek penelitian lagu dangdut mana yang diketahui oleh subjek penelitian.  

Dari keduapuluh list judul lagu yang ditanyakan kepada subjek penelitian 

akan dipilih 9 judul lagu yang semua subjek penelitian mengetahui lagu dangdut 

koplo tersebut menjadi lagu dangdut koplo yang akan diberikan pada penelitian 

eksperimen. Kesembilan lagu tersebut akan dinyanyikan dalam tiga pertemuan, 

dimana masing-masing pertemuan akan menyanyikan tiga lagu.  

Penelitian eksperimen ini melakukan treatment sebanyak tiga kali dengan 

menyanyikan tiga lagu pada masing-masing treatment dikarenakan pada 

penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Citradewi, Suerni, dan Widiyanto 

(2017) yang berjudul “Efektifitas terapi bernyanyi (mantra om) terhadap tingkat 

ansietas siswa menjelang ujian di SMA N 1 Kradenan” terdapat tiga kali treatment 

dengan menyanyikan tiga lagu pada masing-masing treatment. Pertimbangan 
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peneliti memilih jumlah treatment yang sama dengan jumlah treatment yang 

dilakukan oleh Citradewi, Suerni, dan Widiyanto (2017) adalah karena peneliti 

merasa bahwa menyanyikan tiga lagu pada setiap kali treatment akan membuat 

subjek peneliti merasa nyaman dan tidak terlalu lelah dalam melakukan aktivitas 

bernyanyi dangdut koplo. 

Penelitian eksperimen ini akan dilaksanakan di salah satu tempat karaoke 

yang ada di Kota Semarang. Adapun alasan memilih tempat karaoke menjadi 

tempat penelitian eksperimen ini adalah dikarenakan loudspeaker, sound system, 

dan mic yang disediakan sudah cukup bagus dan kuat, sehingga mendukung 

untuk tempat dilaksanakan eksperimen ini.  Sebelum penelitian ini dilakukan, 

peneliti juga akan melakukan pretest terhadap subjek untuk melihat skor stres 

yang dimiliki masing-masing subjek dan melakukan randomisasi untuk 

menentukan subjek mana yang akan masuk ke kelompok kontrol dan subjek mana 

yang akan masuk kelompok eksperimen. 

Penelitian eksperimen ini akan dilaksanakan sekali dalam tiga hari 

sebanyak tiga kali proses pemberian perlakuan (treatment) selama satu minggu. 

Adapun alasan penelitian eksperimen ini dilaksanakan selama satu minggu adalah 

dikarenakan supaya penelitian ini tidak terlalu lama dan terlalu singkat. Jika 

rentang waktu  antara treatment yang pertama dengan treatment yang selanjutnya 

terlalu lama diberikan, maka efek intervensi yang diberikan dapat memudar pada 

treatment yang selanjutnya dan jika rentang waktu antara treatment yang pertama 

dengan treatment yang selanjutnya terlalu cepat diberikan, maka dapat 

menimbulkan halo effect pada treatment selanjutnya. Waktu yang diambil dalam 

pemberian perlakuan adalah pada malam hari, yaitu sekitar pukul 19.00 WIB – 

selesai.  
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Setiap subjek penelitian akan menyanyikan tiga lagu dangdut yang 

berbeda-beda setiap pertemuannya. Pada treatment yang pertama, subjek 

eksperimen akan datang ke tempat karaokean yang telah ditentukan oleh peneliti 

dan masuk satu per satu ke dalam room karaokean secara bergiliran. Begitu juga 

pada treatment yang kedua dan ketiga. Setelah treatment yang ketiga telah selesai 

dilakukan, seluruh subjek penelitian akan diberikan posttest. 

 

3.8. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik analisis U Mann-Whitney, yaitu untuk membandingkan kedua 

kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol, dengan mencari apa yang 

disebut dengan “gain scores” pada masing-masing anggota kelompok. Hal ini 

dilakukan dengan cara mengurangkan nilai sebelum diberikan perlakuan dengan 

nilai sesudah diberikan perlakuan untuk setiap subjek, dan selanjutnya diuji 

perbedaannya, antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. 
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