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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif jenis

penelitian pre experimen desing dengan desain one-group pretest-

posttest. Dalam desain penelitian pengukuran dilakukan sebanyak dua

kali yaitu sebelum eksperimen dan sesudah eksperimen. Dalam desain

penelitian ini tidak ada variabel kontrol dan subjek penelitian tidak

dipilih secara random. Desain akan  digambarkan sebagai berikut:

O1 X O2

Keterangan:

O1 : Pengukuran pre-test, skala penilaian awal untuk mengukur

tingkat penerimaan diri siswa sebelum diberikan perlakukan konseling

kelompok pendekatan rational emotive behaviour therapy teknik

kognitif

X : Treatment yang diberikan

O2 : Pengukuran post-test (sesudah diberikan perlakuan).1 Skala

penilaian akhir, untuk mengukur penerimaan diri siswa setelah

1 Ibid.
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diberikan konseling kelompok pendekatan REBT melalui teknik

kognitif.

Dalam penelitian ini penulis menfokuskan pada mengatasi

rendahnya penerimaan diri siswa, yaitu dengan memberikan perlakuan

kemudian dilihat perubahan yang terjadi sebagai dampak dari

perlakuan yang telah diberikan.

B. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua variabel yaitu, variabel bebas

(independen) dan variabel terikat (dependen). Variabel tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Variabel bebas (independen) adalah variabel yang mempengaruhi

variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konseling

kelompok dengan pendekatan rational emotive behaviour therapy

teknik kognitif, dengan notasi (X).

2. Variabel terikat (dependen) adalah variabel yang dipengaruhi

karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini

adalah penerimaan diri.

Hubungan antara variabel X dan variabel Y digambarkan sebagai

berikut:
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Gambar III. 1
Variabel Penelitian

g

Berdasarkan gambar di atas dapat dipahami bahwa variabel

(X) mempengaruhi variabel (Y). Dengan kata lain konseling

kelompok pendekatan rational emotive behaviour therapy teknik

kognitif mempengaruhi penerimaan diri siswa.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Madrasah Aliyah Darul Hikmah

Pekanbaru pada siswa kelas X semester genap tahun ajaran

2019/2020. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2019

adapun rincian kegiatannya akan dijelaskan dalam tabel berikut

Tabel III. 1
Rincian Pelaksanaan Konseling Kelompok Pendekatan
Rational Emotive Behaviour Therapy Teknik Kognitif

Pertemuan Waktu
pelaksanaan

Tempat
pelaksanaan

Keterangan

1 Ruang kelas
X Sains 1

10 April
2019 Pukul
10.15- 11.00
(45 Menit)

Pemberian Pre-test

2 Pondopo
Ponpes Darel
Hikmah
Pekanbaru

11 April
2019 Pukul
16-15-17.00
(45 Menit)

Perkenalan dan
pengakraban anggota
kelompok dan
membuat kontrak

Variabel bebas (X)
Konseling kelompok

pendekatan  REBT teknik
kognitif

Variabel terikat (Y)
Penerimaan diri siswa

(self-acceptance)
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konseling
3 Pondopo

Ponpes Darel
Hikmah
Pekanbaru

13 April
2019 Pukul
16.25-17.00
(35 Menit)

Pelaksanaan
konseling kelompok
pendekatan REBT
teknik kognitif

4 Pondopo
Ponpes Darel
Hikmah
Pekanbaru

18 April
2019 Pukul
16.30-17.00
(30 Menit)

Pelaksanaan
konseling kelompok
pendekatan REBT
teknik kognitif

5 Ruang kelas 20 April
2019
Pukul 16.15-
1700 (45
Menit)

Pelaksanaan
konseling kelompok
pendekatan REBT
teknik kognitif

6 Ruang
Bimbingan
dan
Konseling

24 April
2019
Pukul 10.25-
11.10 (45
Menit)

Pelaksanaan
konseling kelompok
pendekatan REBT
teknik kognitif

7 Ruang kelas 27 April
2019
Pukul 16.05-
16.45 (40
Menit)

Pelaksanaan
konseling kelompok
pendekatan REBT
teknik kognitif
Penutupan sesi
konseling kelompok

8 Ruang kelas 27 April
2019
Pukul 16.45-
17.15 (20
Menit)

Pemberian post-tes

D. Populai dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek

atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik



49

kesimpulannya.2 Dalam penelitian ini, yang dijadikan populasi

adalah seluruh siswa kelas X yang teridentifikasi memiliki

penerimaan diri rendah berdasarkan rekomendasi dari guru BK

sebanyak 27 orang siswa.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi,

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka

peneliti dapat menggunaka sampel yang diambil dari populasi itu.3

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive

sampling yaitu pengambilan sampel dilakukan dengan cara

mengambil sampel dengan adanya kriteria dan pertimbangan

tertentu. Dalam penelitian ini prosedur dalam pengambilan sampel

didasarkan pada kriteria tertentu, yaitu:

a. Pengambilan sampel sebanyak 9 orang siswa kelas X karena

dalam pelaksanaan konseling kelompok jumlah anggota

kelompok antara 8-10 orang (tidak boleh melebihi 10 orang).

b. Proses penjaringan untuk mengambil sampel dalam penelitian

ini adalah siswa yang teridentifikasi awal memiliki penerimaan

diri rendah, diberikan soal-soal pre-test dan kemudian dipilih

siswa yang hasil penerimaan dirinya rendah.

2 Ibid, hlm. 7
3 Ibid, hlm. 81
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Tabel III. 2
Anggota Konseling Kelompok

No Nama L/P
Kode Anggota

Kelompok
1 2 3 4
1 Della Zahra Monica P 19. X SAINS 1. 001

2 Tengku Adilla P 19. X SAINS 1. 002
3 Rizqa Jannisha P 19. X SAINS 1. 003
4 Della Adelliya P 19. X SAINS 1. 004
5 Indah Dewiana N P 19. X SAINS 1. 005
6 Sevina Herawati P 19. X SAINS 1. 006
7 Tsalstsa Aryana S P 19. X SAINS 1. 007

8
Nada
Dzurrolunnafisah P

19. X SAINS 1. 008

9 Sesvi Sara Dewi P 19. X SAINS 1. 009

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini

maka peneliti menggunakan teknik:

1. Melakukan Pre-test

Pre-test merupaakn suatu bentuk pengukuran yang

diberikan kepada anggota kelompok untuk untuk mengetahui

bagaimana gambaran penerimaan diri siswa sebelum diberikan

perlakuan konseling kelompok dengan pendekatan Rational

emotive behaviour therapy teknik kognitif. Pre-test yang digunakan

adalah pernyataan-pernyataan yang disajikan dalam bentuk

kuesioner dengan indikator penerimaan diri.
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2. Memberikan Perlakuan (treatment)

Setelah diberikan pos-test maka anggota kelompok

diberikan perlakuan, perlakuan yang dimaksud adalah

melaksanakan konseling kelompok pendekatan Rational emotive

behaviour therapy teknik kognitif. Tujuan dari pemberian

treatment dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan

penerimaan diri siswa. Adapun tahapan yang dilaksanakan dalam

treatment ini adalah:

a) Tahap pertama yaitu proses penyadaran konseli tentang irasional

dan memberikan penguatan bahwa konseli memiliki potensi

untuk berubah.

b) Tahap kedua yaitu proses dispute pikiran irasional dan

mengimplementasikan teknik-teknik konseling teknik konseling

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kognitif.

Adapun tahap-tahapan yang dilakukan dalam teknik kognitif

adalah:

1) Tahap pengajaran

2) Tahap persuatif

3) Tahap konfrontasi

4) Tahap pemberian tugas

c) Tahap ketiga yaitu proses pengembangan filosofi hidup rasional.
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3. Memberikan Post-test

Post-test adalah pengukuran yang diberikan kepada

anggota kelompok setelah diberikan perlakukan yaitu konseling

kelompok pendekatan rational emotive behaviour therapy teknik

kognitif. Pos-test diberikan dengan tujuan untuk melihat

peningkatan penerimaan diri siswa setelah diberikan treatment.

Pos-test dilakukan dengan cara memberikan pernyataan-pernyataan

yang disajikan dalam bentuk angket dengan indikator penerimaan

diri.

F. Instrumen Penelitian

1. Kuesioner

Dalam pelaksanaan memberikan pre-test dan pos-test

instrumen yang digunakan peneliti adalah dengan kuesioner dalam

bentuk daftar pernyataa. Selanjutnya dalam memberikan skor,

peneliti mengunakan skala Likert, bentuk skala Likert merupakan

bentuk pernyataan tertutup dimana responden telah disediakan

alternatif jawaban dan responden dapat memilih jawaban sesuai

dengan kondisinya.

Alternatif jawaban yang disediakan dalam kuesioner ini

merupakan pernyataan dengan lima pilihan jawaban, selalu, sering,

kadang-kadang, jarang, tidak pernah.



53

Tabel III. 3
Teknik Skor Skala Penerimaan Diri

Favorable Unfvorable
SS S KS TS STS SS S KS TS STS

Sk
or

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

Sebelum kuesioner tersebut digunakan maka peneliti

terlebih dahulu menguji kevalidan dan reliabel angket untuk

mengetahui layak atau tidaknya digunakan dalam penelitian. Untuk

mengetahui validitas dan reliabelitas instrumen dapat dijelaskan

sebagai berikut:

a. Uji Validitas

Dalam penelitian ini untuk mengetahui validitas suatu

instrumen maka digunakan teknik korelasi produk moment

sebagai berikut:

= (∑ ) − (∑ )(∑ ){ ∑ − (∑ ) }{ ∑ − (∑ ) }
Keterangan:

= koefisien korelasi suatu butir/item

= jumlah subjek (responden)∑ = jumlah skor suatu butir/item∑ = jumlah skor total∑ = Jumlah perkalian skor otem dengan skor total∑ = jumlah kuadrat butir
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Dalam penelitian ini menggunakan taraf signifikan

sebesar 5%. Analisis butir digunakan untuk mengetahui valid

atau tidaknya butir soal dalam instrumen dengan cara yaitu skor-

skor yang ada dalam butir soal dikorelasikan dengan skor total,

kemudian dibandingkan dengan taraf signifikasi 5%. Item

dinyatakan valid jika Jika > , berarti valid

sedangkan item tidak valid jika < .

Adapun hasil validitas dalam angket penelitian ini dapat

dijelaskan sebagai berikut:

Tabel III. 4
Analisis Validitas Butir Uji Coba Angket Penerimaan Diri

Nomor
item

r
hitung

r
tabel

Keputusan Keterangan

1 2 3 4 5

1 0,01 0,25 Invalid
Tidak bisa
digunakan

2 0,38 0,25 Valid Bisa digunakan
3 0,53 0,25 Valid Bisa digunakan

4 0,17 0,25 Invalid
Tidak bisa
digunakan

5 0,15 0,25 Invalid
Tidak bisa
digunakan

6 0,37 0,25 Valid Bisa digunakan
7 0,47 0,25 Valid Bisa digunakan
8 0,29 0,25 Valid Bisa digunakan
9 0,6 0,25 Valid Bisa digunakan

10 0,08 0,25 Invalid
Tidak bisa
digunakan

11 0,56 0,25 Valid Bisa digunakan

4 Sugiono, Stastistik untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 213
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12 0,52 0,25 Valid Bisa digunakan
13 0,3 0,25 Valid Bisa digunakan
14 0,62 0,25 Valid Bisa digunakan
15 0,3 0,25 Valid Bisa digunakan
16 0,37 0,25 Valid Bisa digunakan
17 0,41 0,25 Valid Bisa digunakan
18 0,57 0,25 Valid Bisa digunakan

19 0,09 0,25 Invalid
Tidak bisa
digunakan

20 0,7 0,25 Valid Bisa digunakan
21 0,48 0,25 Valid Bisa digunakan
22 0,6 0,25 Valid Bisa digunakan
23 0,4 0,25 Valid Bisa digunakan
24 0,31 0,25 Valid Bisa digunakan
25 0,5 0,25 Valid Bisa digunakan

Sumber Data: Hasil Uji Reliabelitas

b. Uji Reliabelitas

Suatu instrumen penelitian dikatakan mempunyai nilai

reliabelitas yang tinggi, apabila tes yang dibuat mempunyai hasil

yang konsisten dalam mengukur yang hendak diukur.5 Dalam

penelitian ini, uji reliabelitas instrumen dibantu dengan program

spss 20.0 for windows. Rumus yang digunakan adalah rumus

cronbach alpha. Apabila nilai Alpha lebih dari 0.60 maka

instrumen dinyatakan reliabel.

Tabel III. 5
Hasil Reliabelitas

Case Processing Summary

N %

Cases

Valid 56 100,0

Excludeda 0 ,0

Total 56 100,0

5 Sukardi, Op. Cit., hlm. 127
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Sumber Data: Hasil Analisis Reliabelitas dengan spss 20.0 for
windows.

Kesimpulan dari tabel di atas adalah bahwa Cronbach's

Alpha =0,712 > 0,26 sehingga dapat dipahami bahwa angket

dalam penelitian ini reliabel.

2. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai

ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain.

Sutrisno Hadi dalam Sugiono mengemukakan bahwa, observasi

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara

yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.6

Pada penelitian ini observasi dilakukan oleh guru bimbingan dan

konseling pada saat penelitia melakukan pelayanan konseling

kelompok. Hasil observasi akan dicari dengan menggunakan rusus

persentasi.

P= 100
Keterangan

P : Persentase

6 Sugiono, Op.Cit., hlm. 145

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

,712 26
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F : Frekuensi

N : Jumlah Seluruhnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk menelaah berbagai

dikumen yang terkait dengan penelitia. Dokumentasi digunakan

untuk mengumpulkan data tentang sejarah berdirinya sekolah,

jumlah guru, jumlah siswa, dokumen-dokumen yang tertulis berupa

buku, arsip, visi dan misi sekolah serta catatan penting lainnya.

G. Teknik Analisis Data

1. Deskriptif Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah analisis deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan

atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untu

umum atau generalisasi.7

Penelitian menggunakan analisis deskriptif presentase

untuk mengetahui gambaran tingkat rendahnya penerimaan diri

siswa sebelum dan sesudah diberi perlakuan yaitu konseling

kelompok pendekatan rational emotive behaviour therapy teknik

7 Sugiono, Op.Cit., hlm. 147
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kognitif. Adapun rumus yang digunakan untuk menganalisis data

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:% = 100
Keterangan:

%   = Nilai persentase hasil

n = jumlah skor yang diperoleh

N   = jumlah skor total

Deskriptif ketercapaian peningkatan penerimaan diri siswa

berdasarkan norma kategori diklasifikasikan dengan kriteria sangat

tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Maka perhitungannya

adalah sebagai berikut:

1) Menentukan rentang:

a) Presentase tertinggi : 5/5 X 100% = 100%

b) Presentase terendah : 1/5 X 100% = 100%

c) Rentang: 100%-20% = 80%

2) Kelas interval: 5

3) Panjang kelas interval: p = 80/5 = 16%.8

Tabel III. 6
Presentase Kriteria Penerimaan Diri

No Presentase Kriteria
1. 84,0% < % ≤ 100% Sangat tinggi
2. 68,0% < % ≤ 84,0% Tinggi
3. 52,0% < % ≤ 68,0% Sedang
4. 36,0% < % ≤ 52,0% Rendah

8 Sugiono, Op.Cit., hlm. 99
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5. 20,0% < ≤ 36,0% Sangat rendah

2. Uji Wilcoxon

Sesuai dengan hipotesis yang diajukan untuk mengetahui

dapatkah penerimaan diri rendah diatasi melalui konseling

kelompok dengan pendekatan rational emotif behaviour therapy

teknik kognitif, maka analisis data yang digunakan adalah statistic

non parametric, dengan menggunakan rumus uji Wilcoxon yaitu

dengan cara membandingkan hasil pre-test dan post-test dengan

tabel bantu untuk tes Wilcoxon. Rumus yang digunakan dalam uji

Wilcoxon

Z =
( )

( )( )
N = banyak data yang berubah setelah diberi perlakuan

berbeda

T = jumlah rangking dari nilai selisih yang negatif (apabila

banyaknya selisih yang positif lebih banyak dari banyaknya

selisih negatif

Sampel yang diteliti dalam penelitian ini kurang dari 25

maka cara perhitungan yang digunakan adalah membandingkan

jenjang terkecil dari pre-test dan post-test. Guna mengambil
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keputusan menggunakan pedoman dengan taraf signifikasi  5 %

dengan ketentuan:

a. Ho ditolak dan Ha diterima apabila T hitung lebih besar atau

sama denga T tabel.

b. Ho diterima dan Ho ditolak apabila T hitung lebih besal dari

Ttabel.


