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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

 

Salah satu ciri dari kegiatan ilmiah adalah terdapat suatu metode yang tepat dan 

sistematis sebagai penentu ke arah pemecahan masalah, ketetapan memilih 

metode merupakan persyaratan yang utama agar dapat tercapai hasil yang 

diharapkan. 

 

Metode penelitian ini membantu dalam penyelenggaraan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2008 : 2), metode penelitian pada 

dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode 

eksperimen dengan Pre-Experimental Design One-Group Pretest-Posttestl 

Design yaitu membandingkan antara sebelum di beri perlakuan dan setelah 

diberi perlakuan. Apakah setelah diberi perlakuan ada perubahan atau tidak. 

 

1.   Tempat dan Waktu 

 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas XII Tahun Pelajaran 2010/2011 di 

SMA Negeri 1 Labuhan Maringgai yang berlokasi di Jl. Kuala Penet.  Kec. 

Labuhan Maringgai –Lampung Timur. 
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2. Subjek Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan subyek penelitian. Subyek penelitian 

merupakan subyek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti atau sasaran 

peneliti (Arikunto, 2006 :145). Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 

siswa yang kurang optimis dalam menguasai materi pelajaran matematika 

dan akan di peroleh menggunakan angket optimisme di kelas XII SMA 

Negeri 1 Labuhan Maringgai Tahun Pelajaran 2010/2011.  

 

 Tabel 3.1. Data siswa yang  memiliki optimisme rendah dalam menguasai 

materi pelajaran matematika.  

 

No. Nama Siswa Skor Kelas  

1 Agus Ali -2 XII IPS 1 

2 Akromal Umam -3 XII IPS 1 

3 Chandra Gunawan -2 XII IPS 1 

4 Fera Novitasari -2 XII IPA 

5 Gusnawati  -1 XII IPS 2 

6 Hendri Siswanto 1 XII IPS 2 

7 Ilham 1 XII IPS 2 

8 Maulina Malik -2 XII IPA 

9 Melia Agustin  2 XII IPS 2 

10 Rudi Miyanto 1 XII IPS 2 

 

3.  Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen. Penelitian eksperimen 

didefinisikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari 

pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan (Sugiyono, 2008: 72). Desain eksperimen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Pre-Eksperimental Design (One group Pretest-

Posttest Design). Subyek di berikan angket dua kali (pre-test dan post-test).  
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O1  X          O2 

 

One group Prettest-Posttest Design 

 

Keterangan : 

O1  : Pretest yaitu pengukuran awal sebelum siswa diberikan perlakuan  

  bimbingan kelompok 

      X  : Perlakuan bimbingan kelompok  

      O2  : Posttest yaitu pengukuran akhir setelah siswa diberikan perlakuan    

bimbingan kelompok 

 

Adapun langkah-langkah dari model ini adalah : 

1. Memberikan pretest kepada siswa. Siswa yang memiliki skor pretest 

yang rendah dijadikan satu kelompok sebagai subjek penelitian. 

2. Memberikan perlakuan bimbingan kelompok untuk kelompok. 

3. Memberikan posttest kepada kelompok.  

4. Menganalisis pretest dan Posttest tersebut untuk mengetahui 

keberhasilan pemberian perlakuan. 

 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

 

1.   Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2008:38), variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang memiliki variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dari pernyataan Sugiyono, maka penulis menyatakan 

bahwa penelitian ini memiliki satu variabel.  
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Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa variabel adalah objek suatu         

penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu penelitian (Suharsimi 

Arikunto, 1986:91 ). 

Berdasarkan kedua pendapat, dapat disimpulkan bahwa variabel adalah 

segala sesuatu yang menjadi objek atau penelitian pada suatu yang menjadi 

objek perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini memiliki satu variebel 

yaitu meningkatkan optimisme siswa menguasai materi pelajaran 

matematika. 

 

2.   Definisi Operasional  

 

Optimisme siswa menguasai materi pelajaran adalah suatu keyakinan atau 

harapan untuk hidup lebih baik, dan tetap berusaha mengatasi kesulitan yang 

dihadapinya agar dapat sukses dalam mencapai tujuan hidupnya. Meyakini 

kehidupan yang lebih baik, berarti meyakini secara rasional bahwa individu 

dapat bahagia dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada 

dirinya. 

 

Berarti bahwa optimisme adalah suatu sikap pantang menyerah, bahwa 

secara umum segala sesuatu dalam kehidupan itu memiliki konsekuensi baik 

dan buruk,  dan bagaimana cara kita dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapi menjadi tantangan tersendiri bagi orang optimis. 
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Siswa yang optimis menghadapi materi pelajaran matematika adalah siswa-

siswi yang tetap berusaha mengatasi kesulitan dalam menghadapi materi 

pelajaran matematika agar dapat sukses atau lulus dengan nilai yang baik. 

Adapun indikator siswa yang optimis menghadapi materi pelajaran 

matematika yaitu  : 

1) Memiliki keyakinan bahwa dia dapat lulus dalam mata pelajaran 

matematika. 

2) Siswa optimis siap dan berani untuk mengatasi masalah atau 

kesulitan yang merintanginya, bahkan disaat mengalami kegagalan 

sekalipun tidak akan membuat dia patah semangat, karena dia tahu 

ada proses pembelajaran di setiap kegagalan yang dia alami. 

3) Siswa optimis menganggap materi pelajaran matematika sebagai 

tantangan yang harus dilewatinya saat ini. 

4) Siswa optimis yakin dengan kemampuannya sendiri. 

5) Siswa optimis selalu percaya diri dan bersemangat. 

6) Siswa optimis merasa yakin bahwa mereka mempunyai 

pengendalian atas masa depan mereka. 

7) Siswa optimis menghentikan alur pemikiran mereka yang negatif. 

8) Siswa optimis selalu gembira dan semangat bahkan ketika mereka 

tidak bisa merasa bahagia. 

9) Siswa optimis selalu nyikapi kejadian yang menimpanya sersifat 

permanen atau sementara 
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C.     Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan untuk memperoleh 

data atau informasi yang diperlukan, guna mencapai objektivitas yang tinggi. 

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.    Angket 

Dalam penelitian ini digunaka angket untuk mengumpulkan data penelitian. 

Disamping itu juga dapat lebih mengoptimalkan waktu. Untuk memperoleh 

data sesuai dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, maka penulis 

melakukan pengumpulan data melalui angket-angket ini digunakan untuk 

mengetahui : “ siswa yang optimismenya rendah”. Angket merupakan salah 

satu alat pengumpul data berisikan peryataan dan pertanyaan secara tertulis 

dan nitanya memberikan jawaban tertulis juga. 

Keterangan: 

a) siswa memperoleh nilai 1 untuk setiap jawaban yang menunjukkan 

optimisme. 

b) Dan nilai 0 ,untuk jawaban yang tidak optimis. 

c) Nomor 2,3,5,9,12,13,14,17,18,dan 20 adalah pernyataan negatif (Bad) 

d)    Dan nomor 1,4,6,7,8,10,11,15,16,dan 19 dan  adalah pernyataan 

positif (Good) 

e) Skor Bad – Skor Good = tingkat optimisme siswa. 
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Adapun tehnik pendukung pada penelitin ini adalah: 

a.      Wawancara tidak terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas di mana 

penelti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan seluas-luasnya 

tentang perilaku, masalah, dan karakteristik subyek penelitian secara 

jelas. 

b. Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai 

subjek penelitian, data identitas siswa dan data – data lain yang ada 

hubungannya dengan penelitian ini. 

 

D.     Pengujian Instrumen Pengumpul Data 

 

1.   Uji Validitas Instrumen 

 

 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat – tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrument. Menurut Sugiyono(2008:121), ”valid 

berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur”.  

 

Untuk mengetahui kevalidan instrument dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan validitas isi (content validity), yaitu dengan cara 

mendiskusikan pada pembimbing penulisan skripsi dan tenaga pengajar di 

Program Studi Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan Dan Ilmu 
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Pendidikan Universitas Lampung. Selanjutnya untuk mengetahui apakah 

daftar pernyataan yang diajukan telah dapat mengungkap data yang 

diperlukan dalam penelitian ini atau tidak, maka dilakukan analisis butir 

soal dengan mengkorelasikan item antara skor item dengan skor total 

dengan rumus Pearson Product Moment sebagai berikut: 

    

       







2222 YYNXXN

YXXYN
rxy

 

Keterangan : 

rxy  : koefisien korelasi antara X dan Y 

x  : jumlah skor butir, masing-masing item 

y  : jumlah skor total 

N   : jumlah responden 

x2 : jumlah kuadrat butir 

y2 : jumlah kuadrat total 

 (Arikunto, 2006: 170). 

Selanjutnya dihitung dengan uji signifikansi dengan rumus  : 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

t  = nilai t hitung 

r2 = korfisien korelasi hasil r hitung 

n  = jumlah responden 

 

Distribusi (tabel t) untuk α  = 0,05 dan derajad kebebasan (dk = n-2). 

Kaidah keputusan  : Jika thitung > ttabel berarti valid 

     Jika thitung < ttabel berarti tidak valid  
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Setelah dilakukan uji coba instrumen, hasil yang didapat dari 30 item 

pernyataan angket optimisme terdapat 10 item yang tidak valid yaitu nomor 

2, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 20, 24, dan 30 karena thitung lebih kecil dari ttabel.  

 

2.   Uji Reliabilitas Instrumen 

 

 

Reliabilitas adalah jika suatu instrument cukup dapat dipercaya untuk dapat 

dipergunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah 

baik. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dengan internal consistency. 

Menurut Sugiyono (2008:131), ”Pengujian reliabilitas dengan internal 

consistency dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, 

kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu”. 

 

Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan Rumus Alpha 

dengan skor 1 dan 0. Berikut adalah Rumus Alpha : 
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Keterangan :  

11r   = Reliabilitas instrument 

k  = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 


2

b  = Jumlah varians butir 

2

1   = Varians total 
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Kriteria reliabilitas menurut Basrowi & Koestoro (2006:244) 

0,8 - 1,00 : sangat tinggi  

0,6 - 0,79 : tinggi 

0,4 - 0,59  : cukup tinggi  

0,2 - 0,39 : rendah 

< 0,2 : sangat rendah 

 

Berdasarkan hasil uji reliabelitas dengan menggunakan rumus alpha dapat 

diketahui bahwa thitung = 0,79 > ttabel 0,361 maka angket dikatakan reliabel. 

Berdasarkan kreteria tingkat reliabelitas angket menurut Basrowi & 

Koestoro  adalah tinggi dan dapat di gunakan.  

 

E.      Teknik Analisis Data 

Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan eksperimen, adanya peningkatan 

optimisme siswa dapat dihitung menggunakan rumus Uji t atau t–test. 

 

)1(
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NN

dX

Md
t

 
 

 

Keterangan : 

Md : Mean dari deviasi (d) antara posttest dan pretest 

Xd : Perbedaan deviasi dengan mean deviasi 

N : Banyak subjek 

Df : atau db adalah N-1 

 

Rumus ini digunakan untuk desain penelitian subyek tunggal dan tidak 

menggunakan kelompok kontrol, yaitu pada saat subyek belum mendapatkan 

perlakuan dan setelah subyek mendapat perlakuan. hasil data inilah yang 
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kemudian di analisis dengan menggunakan rumus t-hitung, kemudian hasil 

yang diperoleh dapat menunjukan apakah perlakuan yang diberikan efektif atau 

tidak. 

 

 

 

 

 


