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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan

data dengan tujuan tertentu. Penggunaan metode dimaksudkan agar kebenaran

yang diungkap benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki bukti

ilmiah yang akurat dan dapat dipercaya. Metode penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode quasi eksperimen karena metode ini lebih sempurna

digunakan dalam penelitian eksperimen dibandingkan dengan metode pre

eksperimen.

Desain penelitian yang digunakan peneliti adalah desain nonequivalent control

group design, yaitu desain yang memiliki kelompok eksperimental dan kelompok

kontrol, kelompok tersebut dipilih tanpa melalui randomisasi (Emzir, 2012:65)

karena kelompok tersebut dipilih sesuai dengan kriteria. Nonequivalent control

group design digunakan untuk mengetahui efek sebelum dan sesudah perlakuan

terhadap kelompok eksperimen dan kelompok kontrol (Sugiyono, 2009:116).

Dalam desain ini subjek dikenakan perlakuan dengan dua kali pengukuran.

Pengukuran yang pertama dilakukan sebelum diberi layanan konseling kelompok

dan pengukuran kedua dilakukan setelah diberi layanan konseling kelompok.

Desain penelitian yang digunakan peneliti digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 6: nonequivalent control group design

Keterangan:

O1 : Pengukuran awal berupa penyebaran skala self esteem yang diberikan

kepada kelompok eksperimen sebelum diberi perlakuan.

X : Pelaksanaan layanan konseling kelompok dengan pendekatan RET

terhadap kelompok eksperimen siswa kelas X SMK Negeri 1

Kotabumi.

O2 : Pengukuran akhir berupa penyebaran skala self esteem untuk

mengukur tingkat harga diri pada siswa sesudah diberi perlakuan

terhadap kelompok eksperimen, dalam pengukuran akhir akan

didapatkan data hasil dari pemberian perlakuan dimana self esteem

siswa di sekolah menjadi meningkat atau tidak meningkat sama

sekali.

O3 : Pengukuran awal berupa penyebaran skala self esteem terhadap

kelompok kontrol.

O4 : Pengukuran akhir berupa penyebaran skala untuk mengukur tingkat

self esteem pada siswa terhadap kelompok kontrol tanpa diberi

perlakuan.

E O1 X O2

K O3 O4
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B. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, subyek disesuaikan dengan keberadaan masalah dan jenis

data yang ingin dikumpulkan. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X di

SMK Negeri 1 Kotabumi Tahun Pelajaran 2014/2015. Subjek yang terpilih

sebanyak 19 siswa yaitu 10 siswa dari kelas X Tata Niaga sebagai kelompok

eksperimen dan 9 siswa dari kelas X Tata Niaga, Administrasi perkantoran dan

Teknik Komputer Jaringan sebagai kelompok kontrol. Peneliti memilih subjek

kelas X karena remaja pada usia tersebut masih di dalam proses pembentukkan

identitas diri. Pada masa remaja ini menyebabkan kebingungan atau kekaburan

pada dirinya sendiri sebelum sampai pada pembentukkan kepribadian yang

matang, dewasa dan permanen. Oleh sebab itu peneliti membantu siswa kelas X

untuk meningkatkan self esteem yang rendah dengan menggunakan layanan

konseling kelompok.

Untuk mendapatkan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive

sampling, yaitu pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu

(Sugiyono,2009:124). Peneliti melakukan penyebaran skala self esteem untuk

menentukan jumlah subyek yang akan diteliti. Penentuan subyek dapat dilihat dari

sikap siswa tersebut yang memiliki karakteristik self esteem yang rendah,

misalnya: siswa sering menyalahkan orang lain atas kelemahannya sendiri, siswa

sulit menerima tanggung jawab dengan contoh siswa mengerjakan tugas tidak

tepat waktu, siswa mudah dipengaruhi, dan lain-lain.
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C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Menurut Sugiono (2009:60) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau

nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Menurut Margono (2010:133) variabel adalah konsep yang mempunyai variasi

nilai.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas (independen)

dan variabel terikat (dependen), yaitu:

a. Variabel bebas (independen) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel

bebas pada penelitian ini yaitu layanan konseling  kelompok.

b. Variabel terikat (dependen) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam

penelitian ini adalah self esteem (harga diri) siswa.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional self esteem dalam penelitian ini adalah penilaian individu

terhadap kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya baik penampilan fisik

maupun psikis yang ditunjukkan dengan sikap bangga dengan hasil kerjanya,

bertindak mandiri, senang menerima tanggungjawab, menanggapi tantangan baru

dengan antusias dan menghargai diri nya sendiri.
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Berdasarkan dari definisi operasional diatas, maka indikator self esteem (harga

diri) adalah sebagai berikut:

a. Bangga dengan hasil kerjanya

b. Bertindak mandiri

c. Menerima tanggungjawab

d. Menerima tantangan baru dengan antusias

e. Menghargai dirinya sendiri

Definisi operasional konseling kelompok dalam penelitian ini yaitu upaya

pemberian bantuan dalam memecahkan masalah yang dialami siswa melalui

dinamika kelompok sehingga siswa mampu mengatasi permasalahannya : dapat

saling berinteraksi di dalam kelompok, membuat keputusan yang tepat, mendapat

berbagai informasi guna menyusun rencana, mengembangkan pemahaman

terhadap diri sendiri, orang lain dan lingkungan.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah peningkatan self esteem (harga diri) dengan

menggunakan layanan konseling kelompok pada siswa kelas X di SMK Negeri 1

Kotabumi

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian selalu terjadi proses pengumpulan data untuk memperoleh

data yang sejelas-jelasnya.
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan skala dalam mengumpulkan data.

Sugiyono (2009:133), skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan

sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat

ukur, sehingga alat tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan

data yang berupa angka-angka.

Skala Likert disebut juga dengan summated-rating scale. Skala ini merupakan

skala yang paling banyak digunakan dalam riset atau penelitian (Arikunto,

2006:157). Skala Likert memungkinkan peneliti untuk mengungkap tingkat

intensitas sikap/perilaku atau perasaan responden (Mustafa, 2009:76). Pada

dasarnya meskipun subjek dapat dengan mudah memahami isi aitem namun tidak

mengetahui arah jawaban yang dikendaki oleh aitem yang diajukan sehingga

jawaban yang diberikan subjek akan banyak tergantung pada interpretasinya

terhadap isi aitem dan jawaban yang diberikan atau dipilih oleh subjek lebih

bersifat proyeksi diri, yaitu berupa proyeksi dari perasaan dan kepribadiannya.

Skala diberikan sebelum dan sesudah perlakuan. Dalam penelitian ini subjek

diberikan 4 pilihan jawaban yaitu ; Sangat sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak sesuai

(TS), Sangat tidak sesuai (STS). Peneliti tidak memberikan pilihan jawaban

penengah dikarenakan peneliti menghindari kemungkinan lebih banyak subjek

yang cenderung akan memilih pilihan jawaban penengah tersebut.

Penentuan skor disetiap jenjang pada skala likert harus disesuaikan dengan

pernyataan bersifat negatif (unfavourable) dan pernyataan bersifat positif

(favourable). Umumnya skala ini menggunakan pernyataan terutup dengan
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alternatif jawaban secara berjenjang. Berikut pemberian skor untuk tiap jenjang

skala.

Table 3.1  Kriteria bobot nilai pada skala psikologi

No. Pernyataan
Sangat
Sesuai
(SS)

Sesuai
(S)

Tidak
Sesuai
(TS)

Sangat
Tidak
Sesuai
(STS)

1.
Pernyataan
favorable

4 3 2 1

2.
Pernyataan
unfavorable

1 2 3 4

Kriteria skala self esteem di sekolah dikategorikan menjadi 3, yaitu tinggi, sedang

dan rendah. Untuk mengkategorikannya terlebih dahulu ditentukan besarnya

interval dengna rumus sebagai berikut:

K

NRNT
i
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3

146446



i

Keterangan:

i : Interval

NT : Nilai Tertinggi

NR : Nilai Terendah

K : Jumlah Kategori

Untuk memperjelas skala pengukuran yang digunakan oleh peneliti, maka skala

pengukuran self esteem siswa (dapat dilihat pada lampiran 3).
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F. Pengujian Instrumen Penelitian

Teknik pengolahan data yang digunakan untuk menilai keampuhan instrumen

penelitian. “Syarat instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting,

yaitu valid dan reliabel”(Arikunto, 2006:149).

1. Uji Validitas

Validitas merupakan kepercayaan terhadap instrumen penelitian. Dalam penelitian

ini instrumen yang digunakan adalah skala self esteem.

Validitas yang digunakan dalam skala penelitian ini yaitu validitas isi. Menurut

Mustafa (2009:132), validitas isi berkaitan dengan pertanyaan mengenai seberapa

lengkap butir-butir yang digunakan telah memadai atau dapat mengungkap sebuah

konsep. Untuk menguji validitas isi dapat digunakan pendapat para ahli (judgment

experts). Menurut Furchan (2007:156), validitas isi menunjuk pada sejauh mana

instrumen tersebut mencerminkan isi yang dikehendaki. Dari dua pendapat ahli

tersebut bahwa pertanyaan yang dicari jawabannya dalam validasi isi adalah

sejauh mana item-item dalam skala mencakup keseluruhan kawasan isi objek

yang hendak diukur atau sejauh mana isi tes mencerminkan ciri atribut yang

hendak diukur. Sehingga untuk mendapatkan validitas skala self esteem (harga

diri) di sekolah akan dilakukannya uji ahli. Ahli yang diminta pendapatnya adalah

3 orang dosen Bimbingan dan Konseling yaitu Ari Sofia. S.Psi., M.A., Psi., Drs.

Syaifudin Latif, M.Pd., Citra Abriani, M.Pd Kons. Hasil uji ahli menunjukkan

pernyataan tepat untuk digunakan dalam penelitian.
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2. Analisis Aitem

Setelah dilakukan uji ahli terhadap instrumen skala self esteem kemudian dilakukan uji

coba dan analisis aitem yaitu dengan mengkorelasikan antar skor aitem instrumen dengan

skor total.

Adapun rumus product-moment dari Pearson (Arikunto, 2006:72), sebagai berikut:

= ( ∑ ) − (∑ )(∑ )√{ ∑ − (∑ ) }{ ∑ − (∑ )
Keterangan :
rxy = koefisien korelasi antara X dan Y
N = Jumlah sampel
X = jumlah skor item
Y = jumlah skor total
∑X2 = jumlah kuadrat butir
∑Y2 = jumlah kuadrat total
∑X = jumlah skor butir, masing-masing item
∑Y = jumlah kuadrat butir

Setelah dilakukan uji coba dan dianalisis, hasil yang diperoleh yaitu terdapat 3 aitem yang

tidak berkontribusi dari 46 aitem. Aitem yang tidak berkontribusi yaitu aitem nomor

21,24 dan 28 hal ini dikarenakan r hitung < r tabel. Namun aitem-aitem tersebut diperbaiki

dan diuji coba kembali. Hasil uji coba kedua diperoleh seluruh aitem memiliki r

hitung > r table sehingga seluruh aitem dapat digunakan sebagai instrumen yang valid.

Pernyataan yang dapat digunakan berjumlah 46 pernyataan yang kemudian disusun

menjadi skala dengan range angka validitas dari 0,30 sampai dengan 0,60 (lihat pada

lampiran 4, halaman 104-114).

3. Uji Reliabilitas

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:142), reliabilitas menunjukkan pada suatu

pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk dapat

dipergunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik.
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penelitian ini menggunakan skala self esteem di sekolah dapat dilihat dengan

menggunakan rumus alpha:
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Keterangan:

11r : Reliabilitas instrumen

k : Jumlah butir pernyataan

2
b : Jumlah varians butir

2
t : Varians total

Untuk mengetahui tinggi rendahnya reliabilitas menggunakan kriteria reliabilitas

oleh Riduan ( 2006: 98) sebagai berikut :

0,8 – 1,000 = sangat tinggi

0,6 – 0,799 = tinggi

0,4 – 0,599 = cukup tinggi

0,2 – 0,399 = rendah

< 0,200       = sangat rendah

Hasil perhitungan reliabilitas skala self esteem menunjukkan bahwa skala yang digunakan

memiliki reliabilitas sebesar 0,902. Berdasarkan kriteria reliabilitas yang telah

dikemukakan oleh Riduan di atas, maka dapat diketahui bahwa tingkat reliabilitas skala

adalah sangat tinggi.
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G. Teknik Analisis Data

Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan penelitian, dengan adanya

peningkatan self esteem siswa di sekolah setelah pemberian layanan konseling

kelompok dapat dihitung menggunakan rumus ujiWilcoxon.

Alasan peneliti menggunakan uji Wilcoxon karena subjek penelitian kurang dari

25, distribusi datanya dianggap tidak normal (Sudjana, 2005:450), maka statistik

yang digunakan adalah nonparametrik dengan menggunakan Wilcoxon Matched

Pairs Test. Penelitian ini akan menguji pretest dan posttest antara kelompok

eksperimen dan kelompok kontrol, dengan demikian peneliti dapat melihat

perbedaan nilai antara pretest dan posttest melalui uji Wilcoxon ini. Pelaksanaan

uji Wilcoxon untuk menganalisis kedua data yang berpasangan tersebut, dilakukan

dengan menggunakan analisis uji melalui program SPSS (Statistical Package for

Social Science)17.

Adapun rumus uji Wilcoxon ini adalah sebagai berikut (Sudjana, 2005:450):

Z =
( )( )( )

Keterangan :

Z : Uji Wilcoxon

T : Total Jenjang (selisih) terkecil antara nilai pretest dan posttest

N : Jumlah data sampel

Berdasarakan angka probabilitas, dasar pengambilan keputusan adalah :

Jika probabilitas > 0,05, maka Ho diterima.
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Jika probabilitas < 0,05, maka Ho ditolak.

Pada kelompok eksperimen kolom .Sig (2-tailed) yang merupakan angka

probabilitas adalah 0,005. Didapat probabilitas kurang dari 0,05 maka Ho1 ditolak

dan Ha1 diterima, artinya terdapat peningkatan self esteem yang signifikan pada

kelompok eksperimen setelah diberi perlakuan layanan konseling kelompok. Pada

kelompok kontrol kolom .Sig (2-tailed) yang merupakan angka probabilitas

adalah 0,273. Didapat probabilitas lebih dari 0,05 maka Ha2 ditolak dan Ho2

diterima, artinya tidak terdapat peningkatan self esteem yang signifikan pada

kelompok kontrol tanpa diberi perlakuan layanan konseling kelompok. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa self esteem siswa kelas X dapat ditingkatkan dengan

menggunakan layanan konseling kelompok.


