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BAB IV 

PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

4.1. Orientasi Kancah 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil subjek mahasiswa Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang yang belum pernah melakukan aktivitas 

karaokean di tempat karaoke. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

merupakan perguruan tinggi katolik yang berstatus terakreditasi institusi “A” yang 

berada di Kota Semarang, Jawa Tengah. Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang  beralamat di Jalan Pawiyatan Luhur IV/1, Bendan Dhuwur, Semarang 

(50234).  

Saat ini Universitas Katolik Soegijapranata Semarang memiliki 10 fakultas 

yang terdiri dari 22 Program Studi Sarjana, 1 Program Studi Diploma III, 8 Program 

Magister, dan 1 Program Doktoral, yaitu Fakultas Arsitektur & Desain, Fakultas 

Teknik, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas 

Psikologi, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Bahasa 

dan Seni, Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan, dan Fakultas Kedokteran 

(Wikipedia.org). 

 Sebelum penelitian dilaksanakan, peneliti mencari mahasiswa Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang yang belum pernah melakukan aktivitas 

karaokean di tempat karaoke, minimal angkatan tahun 2015 dengan rentang usia 

20 – 25 tahun dan sedang mengerjakan skripsi dengan teknik purposive sampling 

dan menemukan sebanyak 12 mahasiswa. Setelah menemukan 12 calon subjek 

penelitian, peneliti membagikan skala stres mengerjakan skripsi  (Saputra, 2017)
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kepada 11 calon subjek penelitian dikarenakan satu calon subjek penelitian 

sedang bekerja berada di luar kota dan tidak tahu kapan balik ke Semarang. Dari 

11 calon subjek penelitian yang mengisi skala stres mengerjakan skripsi, hanya 

sepuluh yang memenuhi kriteria memiliki skor > 37 dan satu gugur karena memiliki 

skor < 37. Peneliti kemudian melakukan randominasi kepada kesepuluh calon 

subjek penelitian tersebut menjadi lima subjek kelompok kontrol dan lima subjek 

eksperimen. 

 

4.2. Persiapan Penelitian 

Persiapan yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian 

eksperimen ini adalah melakukan penyebaran kuesioner list judul lagu dangdut 

koplo, permohonan ijin penggunaan skala stres mengerjakan skripsi, permohonan 

ijin tempat pelaksanaan penelitian, dan pencarian subjek penelitian. 

a. Penyebaran kuesioner list judul lagu dangdut koplo 

Peneliti menyebar kuesioner kepada mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang melalui google form. Penyebaran kuesioner ini 

dimaksudkan untuk mengetahui list judul lagu dangdut koplo yang biasa 

dinyanyikan oleh mahasiswa yang pernah melakukan aktivitas bernyanyi dangdut 

koplo di tempat karaokean. Terdapat 96 mahasiswa yang bersedia mengisi 

kuesioner yang disebar oleh peneliti, namun hanya 41 kuesioner yang dikerjakan 

oleh mahasiswa yang minimal sudah pernah satu kali melakukan aktivitas 

bernyanyi dangdut koplo di tempat karaokean dari angkatan 2015 hingga angkatan 

2014.  
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Dari 41 kuesioner yang diisi oleh mahasiswa tersebut, terdapat 123 list 

judul lagu dangdut koplo yang ditulis. Dari 123 list judul lagu dangdut koplo 

tersebut, peneliti hanya mengambil 20 list judul lagu dangdut koplo yang paling 

banyak ditulis dalam kuesioner tersebut. Keduapuluh list judul lagu dangdut koplo 

tersebut kemudian diberikan kepada kesepuluh calon subjek penelitian untuk 

ditanyakan judul lagu dangdut yang tidak diketahui oleh subjek penelitian dan 

kemudian peneliti hanya mengambil 9 list judul lagu dangdut koplo yang paling 

banyak diketahui subjek penelitian untuk digunakan sebagai list judul lagu dangdut 

koplo yang akan diberikan kepada subjek eksperimen pada setiap treatmentnya. 

Kesembilan list judul lagu dangdut koplo tersebut akan dinyanyikan dalam tiga kali 

treatment, dimana di setiap treatmentnya setiap subjek akan menyanyikan tiga 

lagu dangdut koplo. 

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 

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. 
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b. Permohonan ijin penggunaan skala stres mengerjakan skripsi 

Penelitian eksperimen ini menggunakan alat ukur skala stres mengerjakan 

skripsi yang telah dibuat dan dikerjakan oleh Saputra (2017) pada mahasiswa 

Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang angkatan 2013. 

Pada awalnya, skala stres mengerjakan skripsi ini terdiri dari 24 item, namun 

setelah Saputra (2017) melakukan uji validitas dan reliabilitas pada skala stres 

tersebut, diperoleh hasil bahwa hanya 15 item yang valid dan reliable dengan nilai 

 = 0,771 dan koefisien validitas antara 0,237 – 0,613. Adapun alasan peneliti 

menggunakan skala stres ini adalah dikarenakan alat ukur skala stres 

mengerjakan skripsi ini telah dipakai dengan kelompok populasi yang serupa 

dengan kelompok populasi yang peneliti teliti.  

Setelah dosen pembimbing menyetujui peneliti menggunakan skala stres 

tersebut, peneliti kemudian mencari kontak Saputra untuk meminta ijin 

penggunaan skala stres mengerjakan skripsi yang telah dibuat oleh Saputra 

(2017). Setelah menghubungi Saputra via media sosial WhatsApp, peneliti 

memperoleh ijin langsung dari Saputra untuk dapat menggunakan skala stres 

tersebut. 

c. Permohonan ijin tempat pelaksanaan penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di tempat karaoke Masterpiece DP Mall 

Semarang. Pertimbangan peneliti memilih karaoke Masterpiece DP Mall 

Semarang sebagai tempat dilaksanakannya eksperimen adalah karena : 

1) Berdasarkan survey peneliti, karaoke Masterpiece DP Mall Semarang 

mempunyai mic dan sound system yang bagus, list lagu yang banyak, serta 

ruangan yang memadai untuk tempat dilaksanakannya eksperimen.  
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2) Lokasi karaoke Masterpiece DP Mall Semarang yang beralamat di Duta 

Pertiwi Mall, Jl. Pemuda No.150, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota 

Semarang, Jawa Tengah (50132) merupakan lokasi yang strategis untuk 

semua subjek. 

3) Harga sewa room yang cukup terjangkau untuk disewa oleh peneliti sebanyak 

tiga kali. 

Peneliti kemudian meminta ijin kepada pihak manager karaoke 

Masterpiece DP Mall Semarang untuk dapat menyewa room karaokean 

Masterpiece DP Mall Semarag sebagai tempat dilaksanakannya penelitian 

eksperimen ini dengan memberikan surat pengantar dari Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang bernomor surat 

1777/B.7.3/FP/V/2019 pada tanggal 31 Mei 2019. Pihak manajemen karaoke 

Masterpiece DP Mall Semarang pun memberikan ijin kepada peneliti untuk dapat 

menjadikan room karaoke Masterpiece DP Mall Semarang sebagai tempat 

dilaksanakan penelitian eksperimen ini dengan memberikan surat ijin penelitian 

yang bernomor surat 35/DIRMP/VIII/19 kepada peneliti pada tanggal 28 Juni 2019. 

 

d. Pencarian subjek penelitian 

Peneliti memperoleh 10 subjek yang bersedia dan memenuhi karakteristik 

sampel yang dibutuhkan oleh peneliti. Karakteristik sampel yang dibutuhkan oleh 

peneliti adalah mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, minimal 

angkatan 2015 dan sedang mengerjakan skripsi, berada di rentang usia 20 sampai 

25 tahun, belum pernah melakukan aktivitas karaokean di tempat karaoke, 

mempunyai minat bernyanyi dangdut koplo dan bersedia untuk mengikuti aktivitas 

bernyanyi dangdut koplo, serta memenuhi kriteria gejala stres sedang hingga berat 
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berdasarkan alat ukur yang telah dilakukan oleh Saputra (2017) di Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dengan skor > 37. Peneliti 

melakukan pencarian subjek penelitian dengan cara menggunakan teknik 

Purposive Sampling. 

 

4.3. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai 10 subjek penelitian yang dibagi menjadi dua 

kelompok subjek penelitian, yaitu lima subjek kelompok kontrol dan lima kelompok 

eksperimen. Pada kelompok kontrol, subjek penelitian hanya diberikan pretest dan 

posttest, sedangkan pada kelompok eksperimen diberikan pretest, treatment, dan 

posttest.  

a. Pretest 

Pretest diberikan kepada kedua kelompok subjek penelitian, baik itu 

kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen. Pretest ini dilakukan dengan 

memberikan skala stres mengerjakan skripsi oleh Saputra (2017) pada masing-

masing subjek penelitian. 

b. Treatment atau perlakuan 

Treatment atau perlakuan yang diberikan pada penelitian eksperimen ini 

adalah berupa aktivitas bernyanyi dangdut koplo. Treatment atau perlakuan hanya 

diberikan kepada subjek kelompok eksperimen saja, sedangkan subjek kelompok 

kontrol tidak diberikan treatment apapun, namun peneliti tetap mengontrol subjek 

kelompok kontrol untuk tidak melakukan aktivitas bernyanyi dangdut koplo di 

tempat karaoke selama penelitian eksperimen ini dilaksanakan.  

Treatment diberikan sebanyak tiga kali selama satu minggu, yaitu mulai 

dari tanggal 24 - 30 Juni 2019. Jarak antara treatment yang pertama dengan 
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treatment selanjutnya adalah tiga hari. Treatment pertama dilaksanakan pada hari 

Senin tanggal 24 Juni 2019, treatment kedua dilaksanakan pada hari Kamis 

tanggal 27 Juni 2019, dan treatment ketiga dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 

30 Juni 2019.  

Adapun alasan penelitian eksperimen ini dilaksanakan selama satu minggu 

dengan pemberian perlakuan (treatment) sekali dalam tiga hari 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, sehingga menurut peneliti 

seminggu adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan semua treatment. 

c. Posttest 

Posttest juga diberikan kepada kedua kelompok subjek penelitian, baik itu 

kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen. Posttest dilakukan dengan 

memberikan skala stres mengerjakan skripsi oleh Saputra (2017) untuk kedua 

kalinya pada masing-masing subjek penelitian dihari yang sama setelah subjek 

kelompok eksperimen telah selesai melaksanakan semua treatment yang harus 

dilakukan. Posttest pada penelitian eksperimen ini diberikan pada hari Senin 

tanggal 1 Juli 2019 
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Tabel 4.1. Pelaksanaan Penelitian (pretest, treatment, dan posttest) 

No. 
Hari / 

Tanggal 
Lokasi Kegiatan Keterangan 

1. Selasa – 
Jumat / 
18 - 21 
Juni 
2019 

Universitas 
Katolik 
Soegijapranata 
Semarang 

 Pemberian 
Pretest 

 Checklist judul 

lagu yang tidak 
diketahui 

 Semua subjek penelitian, 
baik kelompok kontrol 
maupun kelompok 
eksperimen diberi pretest  

 Pemberitahuan menjadi 
subjek kelompok kontrol, 
kelompok eksperimen, atau 
gugur 

2. Senin / 
24 Juni 
2019 

Karaoke 
Masterpiece 
DP Mall 
Semarang 

 Pemberian 
treatment I 

pada kelompok 
eksperimen 

 Pemberian 
informed 
consent pada 

subjek 
kelompok 
eksperimen 

Judul lagu yang 
dinyanyikan : 

 Jaran Goyang (Nella) 

 Pikir Keri (Via Vallen) 

 Aku Cach Kerjo (Nella) 

3. Kamis / 
27 Juni 
2019 

Karaoke 
Masterpiece 
DP Mall 
Semarang 

Pemberian 
treatment II 
pada kelompok 
eksperimen 

Judul lagu yang 
dinyanyikan : 

 Sayang (Via) 

 Bojo Galak (Nella) 

 Bidadari Keseleo (Nella) 
4. Minggu/ 

30 Juni 
2019 

Karaoke 
Masterpiece 
DP Mall 
Semarang 

Pemberian 
treatment III 

pada kelompok 
eksperimen 

Judul lagu yang 
dinyanyikan : 

 Konco Mesra (Nella)  

 Lagi Syantik (Siti Badriah) 

 Ditinggal Rabi (Nella) 
5. Senin /  

01 Juli 
2019 

Universitas 
Katolik 
Soegijapranata 
Semarang 

 Pemberian 
Posttest 

 Pemberian 
informed 
consent pada 

subjek 
kelompok 
kontrol 

 Semua subjek penelitian, 
baik kelompok kontrol 
maupun kelompok 
eksperimen diberi posttest  

 Wawancara singkat kepada 
subjek kelompok kontrol 
mengenai kegiatan yang 
dilakukan selama satu 
minggu kebelakang 

 Wawancara singkat kepada 
subjek kelompok 
eksperimen mengenai apa 
yang dirasakan setelah 
pemberian treatment 
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4.4. Hasil Pengumpulan Data 

Berikut adalah hasil pengumpulan data yang diperoleh peneliti dalam 

penelitian eksperimen ini :  

Tabel 4.2. Data Penelitian Subjek Kelompok Kontrol 

No. Nama (Inisial) Skor Pretest Skor Posttest Skor Penurunan 

1. Tommy 48 47 1 
2. Rizky 39 32 7 
3. Ant 42 38 4 
4. Dew 43 36 7 
5. G 38 36 2 

 

Tabel 4.3. Data Penelitian Subjek Kelompok Eksperimen 

No. Nama (Inisial) Skor Pretest Skor Posttest Skor Penurunan 

1. Agustinus 38 29 9 
2. Daniel 42 37 5 
3. Erye 51 32 19 
4. Eds 44 26 18 
5. Vy 38 25 13 

 

Tabel 4.4 Data Penelitian Subjek Gugur 

No. Nama (Inisial) Skor Pretest Skor Posttest Skor Penurunan 

1. Va 35 - - 
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