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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

1. Desain Penelitian 

 Berdasarkan  masalah  dan  tujuan  penelitian  yang  digunakan  

adalah  pre-eksperimen  dengan  The  One  Group  Pre-test  Post-test  

Design.penelitian  ini  tidak  menggunakan  kelas  control  karena  hanya  

memberi  perlakuan  pada  kelas  eksperimen. Penelitian  ini  dilakukan  

melalui  beberapa  tahap  sebagai  berikut: 

1) Pre-test, dilakukan  untuk  mengetahui  kondisi  variabel  terikat  

sebelum  perlakuan. Hal  ini  berguna  untuk  mempelajari  pada  

bagian  dan  tahap  mana  perlakuan  akan  diberikan. 

2) Memberikan  perlakuan  yaitu  dengan  melaksanakan  pendekatan  

client  center  theraphy. 

3) Post-test, dilakukan  untuk  mengetahui  keadaan  variabl  terikat  

sesudah  diberikan  perlakuan. Post-test  bertujuan  untuk  melihat  

paham  atau  tidaknya  siswa  tentang  konsep  diri. 

Rancangan penelitian  ini  dapat  diihat  pada  gambar  berikut: 

 

 

Keterangan: 

O1 : Pre-test 

X : Pendekatan client center theraphy 

O2 : Post-test 

O1 O2 X 
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Dalam  penelitian  ini, akan  dicari  perbedaan  antara  kondisi  pre-test  

dan  post-test  pemahaman  siswa  tentang  konsep  diri. Hasil  perbedaan  

antara  kondisi  pre-test  dan  post-test  merupakan  hasil  perlakuan,  yaitu  

pendekatan  client  center  theraphy. 

2. Prosedur Penelitian 

a. Pemilihan  subjek  penelitian  yaitu  kelas  X MIPA 3. 

b. Pemberian  tes  awal  (pre-test) 

c. Pelaksanaan  eksperimen 

Eksperimen  dilaksanakan  setelah  pemahaman  siswa  tentang  

konsep  diri  diketahui  melalui  hasil  pre-test. Dalam  penelitian  ini  

peneliti  bertindak  sebagai  pelaksana  atau  konselor  dalam  

pemberian  pendekatan  client  center  theraphy. Perlakuan  atau  

pemberian  pendekatan  client  center  theraphy  diberikan  sebanyak  8  

kali  kepada  subjek  penelitian  dengan  menggunakan  konseling  

kelompok. Adapun  langkah-langkah  pelaksanaan  pendekatan  client  

center  theraphy  melalui  konseling  kelompok yang  dilaksanakan  

sebagai  berikut: 

1) Tahap  pembentukan  kelompok 

Merupakan  tahap  awal  konseling  kelompok, dalam  tahap  

ini  anggota  mempelajari  fungsi  kelompok, memperjelaskan  

harapan-harapan  merka, mempertegas  tujuan  mereka  dan  

mencari  posisi  dalam  kelompok. 
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2) Tahap  peralihan 

 Merupakan  tahap  persiapan  yang  sesungguhnya  untuk  

menghadapi  kegiatan  konseling  kelompok. Tahap  ini  

merupakan  jembatan  untuk  memasuki  wilayah  kegiatan  

konseling  kelompok  yang  sebenarnya. 

3) Tahap  kegiatan 

 Dalam  konseling  kelompok  tahap  pertama  dan  kedua  

pada  dasarnya  adalah  tahap  penyiapan  agar  semua  anggota  

kelompok  telah  siap  untuk  melakukan  proses  konseling  

kelompok  yang  sebenarnya. Tahap  kegiatan  merupakan  

kegiatan  penyampaian  materi  dari  peneliti  kepada  siswa,  sesuai  

dengan  recana  yang  telah  disiapkan. 

4) Tahap  penutupan,  

 Merupakan  penilaian  dan  tindak  lanjut, adanya  tujuan  

terungkapnya  kesan-kesan  anggota  kelompok  tentang  

pelaksanaan  kegiatan, terungkapnya  hasil  kegiatan  yang  telah  

dicapai  yang  dikemukakan  secara  mendalam  dan  tuntas, tetap  

dirasakan  hubungan  kelompok  dan  rasa  kebersamaan  meskipun  

kegiatan  diakhiri. 

5) Mengevaluasi  kelompok,  

 Memberikan  penilaian  terhadap  siswa. Evaluasi  

dimaksudkan  untuk  melihat  keberhasilan  siswa  dalam  
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menerima  dan  memahami  materi  tentang  konsep  diri  yang  

telah  disampaikan  oleh  peneliti. 

d. Pemberian  tes  akhir  (post-test)  dilaksanakan  ketika  peneliti  telah  

membahas  tentang  konsep  diri  dengan  tuntas. Hasil  post-test  akan  

menunjukkan  ada  atau  tidaknya  perubahan  pemahaman  siswa  

tentang  konsep  diri. 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Waktu  penelitian  ini  dimulai  dari  bulan  April  sampai  bulan  Mei  

2017. Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  12  

Pekanbaru  Provinsi  Riau. Pemilihan  lokasi  ini  didasari  atas  persoalan-

persoalan  yang  ingin  dikaji  penulis  ada  dilokasi  ini.  

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  siswa  Sekolah  

Menengah  Atas  Negeri  12  Pekanbaru  yang  berjumlah  840  orang. 

2. Sampel  

Sampel  penelitian  ini  adalah  kelas  X-MIPA 3. Penelitian  ini  

menggunakan  teknik  non-random sampling, dengan metode purposive 

sampling (pengambilan sampel tujuan).
39

 Metode purposive sampling  

adalah pemilihan  kelas  subjek  didasarkan  atas  pertimbangan-

pertimbangan  tertentu  dan  disesuaikan  dengan  tujuan  penelitian. Kelas 
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 Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Anggota Ikatan Penerbit 

Indonesia, h 111. 
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X-MIPA 3 di  Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  12  Pekanbaru  yang  

dianggap  peneliti  sebagai  kela  yang  sangat  memerlukan  pendekatan  

cient  center  theraphy  untuk  meningkatkan  konsep  diri  yang  dilihat  

dari  hasil  observasi  penulis  dan  berdasarkan  informasi  dari guru  

pembimbing. Dari  hasil  pre-test  terdapat  10  orang  siswa  yang  

memiliki  konsep  diri  terendah, yang  dapat  dilihat  pada  tabel  III.1 

Tabel III.1 

 Sampel penelitian 

No Inisial Kategori 

1 AAL Sedang 

2 PSA Sedang 

3 PR Rendah 

4 DA Sedang 

5 RSP Sedang 

6 LB Sedang 

7 ZZ Sedang 

8 NRPS Sedang 

9 DI Sedang 

10 DKSM Sedang 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket  

 Angket  adalah  sejumlah  pertanyaan  secara  tertulis  kepada  

siswa. Angket  digunakan  untuk  mengetahui  bagaimana  pemahaman  

siswa  tentang  konsep  diri  di  Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  12  

Pekanbaru. Selain  itu, Anwar  dalam  Amirah  Diniaty  mengatakan  

angket  adalah  sejumlah  pertanyaan  atau  pernyataan  tertulis  tentang  

data  factual  atau  opini  yang  berkaitan  dengan  diri  responden  yang  

dianggap  fakta  atau  kebenaran  yang  diketahui  dan  perlu  dijawab.
40
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Amirah Diniaty, Instrumentasi dalam Bimbingan Konseing, (Pekanbaru: Cadas-Press, 

2013) hlm.112 
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Angket  dibuat  dalam  bentuk  kalimat  pernyataan  yang  digolongkan  ke  

dalam  lima  kategori  berdasarkan  skala  likert. Pada  penelitian  ini  

pengambilan  data  diambil  dengan  skala. Skala  tersebut  kemudian  

diberi  skor  berdasarkan  model  skala  likert. 

Tabel III.2 

Pemberian Skor pada Pilihan Jawaban Pemahaman Siwa Tentang 

Konsep Diri 

 

No 
Pernyataan 

Jawaban Skor 

1 SS 5 

2 S 4 

3 KS 3 

4 TS 2 

5 STS 1 

 

Keterangan: 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

KS : Kurang Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju
41

 

 

a. Uji  Validitas 

Validitas  adalah  ukuran  yang  menunjukkan  tingkat  

kesahihan  suatu  instrumen.
42

Hal  ini  bisa  dilakukan  dengan  

korelasi  Product  Momen. Rumus  yang  digunakan  dengan  

menggunakan  nilai  asli  adalah  sebagai  berikut: 

  rxy = 

 ∑    ∑    ∑  

√  ∑     ∑       ∑ 
 
  ∑   

 

Keterangan: 

N = Jumlah Responden 

X = Skor Variabel (Jawaban Responden) 

Y = Skor total dari variabel untuk responden ke-n 
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Sumadi Suryabrata, Alat Ukur Psikologi, (Yogyakarta: Andi, 2005) hlm. 186 
42

Hartono, Analisis Item Instumen (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2010) hlm. 81 
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Untuk  menghindari  kesalahan  dalam  penghitungan  maka  

penghitungan  dilakukan  dengan  memanfaatkan  program  SPSS  16.0  

for  windows. Pada  uji  validitas, sampel  yang  digunakan  sebanyak  

30  responden. Untuk  menentukan  nilai  “r”  tabel  digunakan  df= N-

nr  yang  berarti  df=30-2=28. Dengan  demikian  nilai  koofisien  

korelasi  signifikan  5%  diketahui  nilai  “r’  atau  taraf  signifikan  

yaitu  0,349. 

Tabel III.3 

Hasil Analisis Validasi  Pemahaman Siswa Tentang Konsep Diri 

 
Item Nilai “r” hitung Kesimpulan 

Item 1 0,445 Valid 

Item 2 0,569 Valid 

Item 3 0,538 Valid 

Item 4 0,491 Valid 

Item 5 0,734 Valid 

Item 6 0,641 Valid 

Item 7 0,501 Valid 

Item 8 0,561 Valid 

Item 9 0,524 Valid 

Item 10 0,206 Tidak valid 

Item 11 0,357 Tidak valid 

Item 12 0,741 Valid 

Item 13  0,657 Valid 

Item 14  0,480 Valid 

Item 15 0,691 Valid 

Item 16 0,755 Valid 

Item 17 0,490 Valid 

Item 18 0,559 Valid 

Item 19 0,553 Valid 

Item 20 0,397 Valid 

Item 21 0,95 Tidak valid 

Item 22 0,158 Tidak valid 

Item 23 0,636 Valid 

Item 24 0,133 Tidak valid 

Item 25 0,496 Valid 

Item 26 0,626 Valid 

Item 27 0,639 Valid 

Item 28 0,629 Valid 

Item 29 0,488 Valid 

Item 30 0,667 Valid 

Sumber : Data olahan 2017 
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Dari  tiga  puluh   pernyataan  pada  variabel  sikap, pernyataan  

yang  valid  berjumlah  30  item  dan  pernyataan  yang  tidak  valid  

berjumlah  5  item  pernyataan. Pernyataan-pernyataan  yang  tidak  

valid  digugurkan  mengingat  masing-masing  item  yang  valid  sudah  

mewakili  indicator. Untuk  item  1  hasilnya  sebesar  0,445>0,361  r  

tabel, untuk  item  2  hasilnya  sebesar  0,569>0,361  r  tabel, untuk  

item  3  hasilnya  sebesar  0,538>0,361  r  tabel, untuk  item  4  

hasilnya  sebesar  0,491>0,361  r  tabel, untuk  item  5  hasilnya  

sebesar  0,734>0,361  r  tabel, untuk  item  6  hasilnya  sebesar  

0,641>0,361  r  tabel, untuk  item  7  hasilnya  sebesar  0,501>0,361  r  

tabel, untuk  item  8  hasilnya  sebesar  0,561>0,361  r  tabel, untuk  

item  9  hasilnya  sebesar  0,524>0,361  r  tabel, untuk  item  10  

hasilnya  sebesar  0,206< 0,361  r  tabel, untuk  item  11  hasilnya  

sebesar  0,357< 0,361  r  tabel, untuk  item  12  hasilnya  sebesar  

0,741>0,361  r  tabel, untuk  item  13  hasilnya  sebesar  0,657>0,361  r  

tabel, untuk  item  14  hasilnya  sebesar  0,480>0,361  r  tabel, untuk  

item  15  hasilnya  sebesar  0,691>0,361  r  tabel, untuk  item  16  

hasilnya  sebesar  0,755>0,361  r  tabel, untuk  item  17  hasilnya  

sebesar  0,490>0,361  r  tabel, untuk  item  18  hasilnya  sebesar  

0,559>0,361  r  tabel, untuk  item  19  hasilnya  sebesar  0,553>0,361  r  

tabel, untuk  item  20  hasilnya  sebesar  0,397>0,361  r  tabel, untuk  

item  21  hasilnya  sebesar  0,158<0,361  r  tabel, untuk  item  22  

hasilnya  sebesar  0,158<0,361  r  tabel, untuk  item  23  hasilnya  

sebesar  0,636>0,361  r  tabel, untuk  item  24  hasilnya  sebesar  

0,133<0,361  r  tabel, untuk  item  25  hasilnya  sebesar  0,496>0,361  r  
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tabel, untuk  item  26  hasilnya  sebesar  0,626  >0,361  r  tabel, untuk  

item  27  hasilnya  sebesar  0,639>0,361  r  tabel, untuk  item  28  

hasilnya  sebesar  0,629>0,361  r  tabel, untuk  item  29  hasilnya  

sebesar  0,488>0,361  r  tabel, untuk  item  30  hasilnya  sebesar  

0,667>0,361  r  tabel. 

b. Uji  Reliabitas 

Realibitas  mengacu  pada  instrument  yang  dianggap  dapat  

dipercaya  untuk  digunakan  sebagai  alat  pengumpul  data  karena  

instrument  tersebut  sudah  baik.Instrument  dikatakan  realibel  jika  

alat  ukur  tersebut  menunjukkan  hasil  yang  konsisten, sehingga  

instrument  tersebut  dapat  digunakan  secara  aman  karena  dapat  

bekerja  dengan  baik  pada  waktu  dan  kondisi  yang  berbeda. 

Uji  realibitas  instrument  dalam  penelitian  ini  denga  bantuan  

program  SPSS  16.0  for  windows. Adapun  hasil  uji  realibitas  

instrument  penelitian  dapat  dilihat  pada  tabel  berikut  ini: 

Tabel III.4 

Hasil Uji Realibitas 

Variabel Butir Peryataan Alpha 

Pendekatan client center theraphy 

dalam meningkatkan konsep diri 

siswa 

 

30 

 

0,892 

Sumber: Data olahan 2017 

Nilai  alpha  yang  digunakan  sebagai  indicator  analisis  

secara  umum  menggunakan  taraf  signifikan  5%  dengan  nilai  “r’  

tabel  sebesar  0,361. Maka  r  hasil<r  tabel  yang  berarti  instrument  

penelitian  realibel. 
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c. Uji  Normalitas 

Normalitas  data  merupakan  syarat  pokok  yang  harus  

dipenuhi  dalam  analisis  parametik. Untuk  yang  menggunakan  

analisis  parametik  seperti  analisis  perbandingan  2  rata-rata, analisis  

variansi  satu  arah, korelasi, regresi  dan  sebagainya. Maka  perlu  

dilakukan  uji  normalitas  data  terlebih  dahulu. Hal  ini  bertujuan  

untuk  mengetahui  apakah  data  tersebut  terdistribusi  secara  normal  

atau  tidak. Normalitas  suatu  data  penting  karena  dengan  data  yang  

terdistribusi  norma, maka  data  tersebut  dianggap  mewakili  suatu  

populasi.
43

 

Data  dikatakan  normal  jika  signifikasi  >0,05. Uji  normalitas  

instrument  dalam  penelitian  ini  dengan  bantuan  program  SPSS  

16.0 for  windows. Adapun  hasil  uji  normalitas  penelitian  dapat  

dilihat  pada  tabel  berikut  ini: 

Tabel III.5 

Hasil Uji Normalitas Pemahaman Siswa tentang Konsep Diri 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 10 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 7.56440982 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .261 

Positive .194 

Negative -.261 

Kolmogorov-Smirnov Z .825 

Asymp. Sig. (2-tailed) .505 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber: Data olahan 2017 
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Ir.Sofyan Siregar, Statistik Parametrik (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) hlm.153 
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Dari  tabel  diatas  dapat  kita  lihat  bahwa  signifikansi  sebesar  

0,505 ≥ 0,05 sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  data  peneliti  yang  

diuji  berdistribusi  normal. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi  adalah  mencari  data  mengenai  hal-hal  atau  

variabel  yang berupa  catatan,  traskip,  buku  dan  sebagainya. Teknik  ini  

digunakan  untuk mendapatkan  data  tertulis  dari  Sekolah  Menengah  

Atas  Negeri  12  Pekanbaru, sehingga  peneliti  bisa  mendapatkan  data-

data  yang  diinginkan. Adapun  data  yang diharapkan  peneliti  meliputi: 

sejarah  berdirinya  sekolah,  letak  geografis  dan  denah ruang  sekolah,  

struktur  organisasi,  sarana  dan  fasilitas  sekolah,  keadaan   jumlah guru  

dan  lain  sebagainya. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  diolah  melalui  beberapa  

teknik. Berikut  dijelaskan  teknik  dalam  analisis  data  penelitian  ini. 

1. Deskripsi Data 

Kondisi  pemahaman  siswa  mengenai  konsep  diri  akan  di  

deskripsikan  melalui  norma  kategori  yang  diklasifikasikan  dengan  

kriteria  sangat  tinggi, tinggi, sedang, rendah  dan  sangat  rendah. 

Kategori  dilakukan  untuk  menempatkan  individu  dalam  kelompok-

kelompok  terpisah  secara  berjenjang  menurut  kontinum  berdasarkan  

atribut  yang  diukur. Untuk  menghitung  rentangan  data  atau  interval, 

menurut  Irianto  rumus  yang  dapat  digunakan  yaitu: 
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Keterangan: 

I = Interval 

DT = Data tertinggi 

DR = Data terendah 

K = Jumlah kelas 

 

Penghitungan dalam menentukan rentangan skor atau interval skor 

dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut:  

i =DT-DR 

             5 

 

  i =154-30 

         5 

 i =124 

     5 

 i = 24,5=24 

 

Berdasarkan  hasil  penghitungan  yang  telah  dilakukan, maka  

interval  skor yang  didapat  sebesar  24. Selanjutnya, peneliti  menentukan   

kategorisasi  untuk pemahaman  siswa  tentang  konsep  diri  sebagai 

berikut: 

Tabel III.6 

Kategorisasi Pemahaman Siswa tentang Konsep Diri 

Skor Kategori 

130–154 Sangat Tinggi 

105 –129 Tinggi 

80 – 104 Sedang 

55 – 79 Rendah 

30 – 54 Sangat Rendah 

 

i=DT-DR                              
5 
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Mengingat  penelitian  ini  bersifat  eksperimen, dengan  

menggunakan  rumus  t0 untuk  sampel  besar  (N       yang  berkorelasi. 

Adapun  rumus  yang  digunakan  adalah  sebagai  berikut
44

: 

Uji t untuk sampel: 

n
s

x
t




 
 

Keterangan: 

t  =  Koefisien t 
x  =  Mean sampel 
  =  Mean populasi 

S  =  Standard deviasi sampel 

n  =  Banyak sampel 
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 Hartono. Statistik untuk Penelitian. (Pekanbaru: Zanafa Publishing,2008) hlm.184 


