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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang di gunakan 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  yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen 

semu (quasi experimental). Alasan peneliti menggunakan metode ini karena 

untuk meneliti manusia sulit mengontrol variabel-variabel. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Seniati (2005:37) yang menyatakan bahwa eksperimen 

kuasi berbeda dengan penelitian eksperimen karena tidak memenuhi tiga 

syarat utama dari suatu penelitian eksperimen yaitu manipulasi, kontrol dan 

randomisasi. Pada penelitian ini, peneliti tidak menggunakan kelompok 

kontrol dan randomisasi, peneliti hanya melihat hasil dari pemberian assertive 

training pada siswa yang komunikasi interpersonalnya  rendah di MTS N 2 

Bandar Lampung. 

 

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan yaitu Pre–test and post-test group design. 

Observasi dilakukan sebanyak dua kali yaitu sebelum eksperimen (01) disebut 

pre-test, dan observasi sesudah eksperimen (02) disebut post-test. Perbedaan 
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antara 01 dan  02 yakni 01-----02 diasumsikan merupakan efek dari treatment 

atau eksperimen. 

 

Desain ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3.1 . Pola pre eksperimental design 

 

Keterangan : 

O1   : observasi diawal penelitian sebelum siswa diberikan perlakuan  

 X : Perlakuan  

 O2 : observasi diakhir penelitian setelah siswa diberikan perlakuan  

 

 

C. Subjek Penelitian 

Menurut Sangadji dan Sopiah (2010) subjek penelitian adalah subjek yang 

dituju untuk diteliti oleh peneliti. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan 

mengambil subjek penelitian siswa dari kelas VII yang memiliki skor rendah 

pada kemampuan komunikasi interpersonal. Hal ini dilakukan karena siswa 

kelas VII sebagai siswa baru di sekolah diperkirakan masih memiliki 

kesulitan dalam komunikasi interpersonal dengan orang-orang yang berada 

disekolah.  

 

Untuk menjaring subjek, sebelumnya melakukan observasi pendahuluan, lalu 

peneliti berkonsultasi dengan guru BK di sekolah tentang anak anak yang 

sulit dalam melakukan komunikasi secara interpersonal dengan orang lain. 

setelah peneliti mendapatkan beberapa calon subjek, lalu peneliti 

menggunakan teknik observasi untuk menjaring kembali anak anak yg 

memiliki komunikasi interpersonal terendah. 

 

01 X 02 
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D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian  

Menurut Arikunto (2010) variabel adalah objek penelitian, atau yang menjadi 

titik perhatian suatu penelitian. Menurut Hatch dan Fardhy (dalam Sugiyono, 

2010) secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, 

atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lainnya 

atau satu objek dengan objek lainnya. 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 dalam penelitian ini yaitu teknik assertive 

training. 

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

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah komunikasi interpersonal. 

 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional komunikasi interpersonal dalam penelitian ini adalah 

proses komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara langsung 

dan terjadi timbal balik secara langsung pula meliputi keterbukaan (opennes), 

empati (empathy), sikap mendukung (supportiveness), rasa positif 

(positiveness) dan kesetaraan atau kesamaan (equality) yang dapat diuraikan 

sebagai berikut, Keterbukaan (openess), yaitu kemauan bersedia membuka 

diri, memiliki reaksi terhadap orang lain, dan menerima masukan/kritik dari 
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orang lain; Empati (empathy), yaitu merasakan apa yang dirasakan orang lain; 

Dukungan (supportiveness), yaitu memiliki keterpedulian dan perhatian 

terhadap orang lain; Rasa positif (positivenes), memiliki perasaan positif 

terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi, dan 

menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk interaksi yang efektif; 

Kesetaraan atau kesamaan (equality), yaitu saling menghargai, berguna, dan 

mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan serta 

mengkomunikasikan penghargaan dan rasa hormat pada perbedaan pendapat 

dan keyakinan. Sedangkan assertive training atau latihan asertif adalah 

prosedur latihan yang diberikan untuk membantu peningkatan kemampuan 

mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan dan dipikirkan pada 

orang lain namun tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan 

orang lain. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, 

yaitu, kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan data. Untuk 

mengumpulkan data penelitian, tentunya peneliti harus menentukan teknik 

pengumpulan apa yang akan digunakan sesuai dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan observasi. 

 

Hadi dalam Sugiyono (2010) mengemukakan bahwa observasi merupakan 

suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses 
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pengamatan dan ingatan. Teknik observasi yang akan digunakan peneliti 

yaitu observasi terstruktur yang memakai teori Kumar (Wiryanto, 2005). 

Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, 

tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. Pada penelitian 

ini, peneliti akan mengamati perilaku siswa yang berkaitan dengan 

kemampuan komunikasi interpersonal. Sesuai dengan indikator penelitian 

yang akan digunakan, maka peneliti merancang pedoman observasi yang 

akan digunakan dalam kegiatan observasi. 

 

Menurut Nazir (2009) pada pengamatan berstruktur, peneliti telah mengetahui 

aspek apa dari aktivitas yang diamatinya yang relevan dengan masalah serta 

tujuan peneliti, dengan pengungkapan yang sistematis untuk menguji 

hipotesisnya. Seperti yang tercantum dalam pedoman observasi, peneliti telah 

mengetahui aspek komunikasi interpersonal yang akan diamati dalam 

penelitiannya. Observasi dalam penelitian ini digunakan saat pre-test dan 

post-test. Hal ini dikarenakan yang akan diteliti adalah perilaku siswa, 

sehingga pengamatan terhadap perubahan perilakunya akan lebih mudah 

dilakukan. 

 

Peneliti menggunakan bentuk rating scales dengan 5 alternatif jawaban dalam 

lembaran observasi, jawaban ini menunjukkan frekuensi muncul atau 

tidaknya perilaku yang diharapkan saat dilakukan observasi oleh observer. 

Skor 5 diberikan jika perilaku muncul sebanyak 4 kali , skor 4 juka muncul 

sebanyak 3 kali, skor 3 jika muncul sebanyak 2 kali, skor 2 jika perilaku 

muncul sebanyak 1 kali dan skor 1 jika perilaku sama sekali tidak muncul 
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selama observasi. Perhitungan skor pada lembar observasi dilakukan dengan 

menghitung skor total yang diperoleh dari muncul atau tidaknya perilaku 

yang diamati. Pada tahap observasi ini kriteria kemampuan komunikasi 

interpersonal siswa dikategorikan menjadi 3 yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. 

Untuk mengkategorikannya, terlebih dahulu ditentukan besarnya interval 

dengan rumus sebagai berikut: 

     
     

 
 

   
 

Keterangan:  

 I   = interval 

NT  = Nilai tertinggi 

NR  = Nilai terendah 

K     = Kriteria 

 

       NT-NR                  (16x5) – (16x1) 

I =    =    =  64/3= 21,33 = 21 

   K         3 

 

Table 4.2 Kriteria Komunikasi Interpersonal Siswa 

Interval Kriteria 

59-80 Tinggi 

38-58 Sedang  

16-37 Rendah 
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Tabel. 3.1. Kisi-kisi Pengembangan Instrumen Observasi Kemampuan 

Komunikasi Interpersonal 

Indikator  Deskriptor Target Observasi 

(Aspek tingkah laku) 

1. Keterbukaan 1.1 Ketersediaan membuka diri. 

1.2 Memiliki reaksi terhadap 

orang lain.  

1.3 Memberikan pendapat dan 

menyimak. 

a. siswa mau memulai pembicaraan 

dengan teman. 

b. Mau mengobrol dengan orang yang 

baru dikenal 

c. Memberikan tanggapan terhadap apa 

yang dibicarakan lawan bicara. 

2. Empati 2.1 Memahami dan merasakan 

perasaan orang lain 

a. siswa tidak memotong pembicaraan 

orang lain. 

b. siswa mendengarkan dengan seksama 

saat orang lain berbicara. 

c. Memberikan ekspresi non verbal yang 

tepat sesuai dengan keadaan lawan 

bicara saat berkomunikasi. 

 

3. dukungan  3.1  Memiliki perhatian dan 

keterpedulian terhadap orang lain 
Siswa melakukan kontak mata dengan 

lawan bicara. 

4. rasa positif 4.1 memiliki rasa positif terhadap 

diri sendiri dan orang lain. 

4.2 Mendorong orang lain lebih 

aktif dalam berkomunikasi. 

4.3 Memberikan pujian dengan 

jujur terhadap lawan bicara. 

4.4 Mampu untuk mengutarakan 

apa yang menjadi 

pemikiran/gagasan dan 

perasaan.. 

a. Siswa tidak gugup dan ragu-ragu saat 

berbicara. 

b. Siswa meminta tanggapan atau umpan 

balik saat berkomunikasi. 

c. Siswa memberikan pujian kepada 

lawan bicara. 

d. Siswa aktif bertanya  

e. Siswa aktif mengungkapkan pendapat 

5. Kesetaraan 

atau 

kesamaan 

5.1 memperlakukan orang lain 

dengan baik dan tepat. 

5.2 Menghormati perbedaan 

pendapat. 

a. Siswa tidak berkata kasar kepada 

lawan bicara. 

b. Siswa tidak memaksakan pendapat 

c. tidak mengejek/mengolok-olok 

pendapat yang dikemukakan orang lain 
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F. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

1. Uji Validitas 
 

Panduan Observasi 

 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan ketika observasi sebelum dan 

sesudah perlakuan adalah lembar observasi yang merupakan pengembangan 

dari pedoman observasi berisi rincian dari aspek-aspek yang diobservasi. 

Validitas yang digunakan adalah Face Validity. Menurut Sukardi (2003) 

Untuk menguji validitas wajah, dapat digunakan pendapat dari ahli 

(judgments experts). Dalam hal ini, setelah instrumen dibentuk tentang aspek-

aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya 

diuji ahli oleh dosen penguji yang dilampirkan pada lampiran 03 halaman 82. 

 

2. Uji Reliabilitas 

 

Panduan Observasi 

Menurut Arikunto (2010) reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa 

sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen itu sudah baik. Teknik mencari reliabilitas 

untuk reliabilitas lembar observasi dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

kesepakatan dua pengamat. Hal ini dikarenakan penelitian ini menggunakan 

dua orang pengamat (peneliti sebagai pengamat 1 dan pengamat 2 yaitu 

mahasiswa yang melakukan penelitian di tempat yang sama dengan peneliti). 

Menurut Arikunto (2010) jika pengamatannya lebih dari dua orang, perlu 

diadakan penyamaan-pengamat sampai dicapai persamaan persepsi dari 

semua pengamat yang akan bekerja mengumpulkan data.  
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Untuk menentukan toleransi perbedaan hasil pengamatan, digunakan  

pengetesan reliabilitas pengamatan. Berdasarkan hasil perhitungan uji 

reliabilitas, diperoleh koefisien reliabilitas lembar observasi sebesar 0,66. 

Menurut Koestoro dan Basrowi (2006) jika koefisien reliabilitas terletak 

antara 0,6- 0,799 maka reliabilitasnya tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

koefisien reliabilitas lembar observasi tersebut adalah tinggi yang 

dilampirkan pada lampiran 04 halaman 84. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data dari seluruh 

responden atau sumber data lain terkumpul (Sugiyono, 2011). Analisis data 

merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. 

Dengan analisis data maka akan dapat membuktikan hipotesis. Arikunto 

(2006) menyatakan bahwa penelitian eksperimen bertujuan untuk mengetahui 

dampak dari suatu perlakuan, yaitu mencoba sesuatu, lalu dicermati akibat 

dari perlakuan tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data 

dengan uji Wilcoxon yaitu dengan mencari perbedaan mean Pretest dan 

Posttest. Analisis ini digunakan untuk mengetahui komunikasi interpersonal 

siswa dapat ditingkatkan dengan menggunakan assertive training. Karena 

subjek penelitian kurang dari 25, maka distribusi datanya dianggap tidak 

normal (Sudjana, 2002) dan data yang diperoleh merupakan data ordinal, 

maka statistik yang digunakan adalah non parametrik (Sugiyono, 2011) 

dengan menggunakan Wilcoxon Matched Pairs Test. Penelitian ini akan 

menguji Prstest dan posttest. Dengan demikian peneliti dapat melihat 

perbedaan nilai antara pretest dan posttest melalui uji Wilcoxon ini. 

 


