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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Bentuk Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif, yaitu untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan layanan konseling 

kelompok terhadap kesehatan mental siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Kampar Timur. 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian yaitu bulan Desember 2016 sampai dengan Selesai. 

Adapun Penelitian ini berlokasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar 

Timur. 

C. Objek dan Subjek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh layanan konseling 

kelompok terhadap kesehatan mental siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Kampar Timur. Sedangkan Subjek penelitian ini adalah siswa di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Kampar Timur. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari: obyek/ 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
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kesimpulannya.
32

 Adapun populasi dalam penelitian ini adalah siswa 

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar Timur yang bedumlah 34 

orang. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Maka karena populasi dalam penelitian ini 

tidak banyak peneliti menjadikan seluruh sampel penelitian sebagai 

sampel yaitu sebanyak 34 orang. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Angket 

Angket adalah kumpulan pertanyaan yang diajukan secara tertulis 

kepada responden dan cara menjawabnya dengan cara tertulis.
33

Angket 

merupakan pemberian pertanyaan tertulis kepada, responden. Angket ini 

bertujuan untuk memperoleh data mengenai pengaruh layman bimbingan 

dan konseling terhadap kesehatan mental siswa Sekolah Menengah Atas 

Negeri 2 Kampar Timur. Semua pernyataan dalam angket atau kuesioner 

tersebut disajikan dalam bentuk Skala Likert. Adapun pilihan jawaban 

seperti berikut ini: 

a. Sangat sesuai (SS)  diberi skor 5 

b. Sesuai (S)  diberi skor 4 

c. Cukup Sesuai (CS)  diberi skor 3 
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d. Tidak Sesuai (TS)  diberi skor 2 

e. Sangat Tidak Sesuai (TP)  diberi skor 1.
34

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu penulis mengambil data-data segala sesuatu 

tentang sekolah yang bersangkutan. Diperoleh dari pihak tata usaha untuk 

memperoleh data-data tentang sarana dan prasarana sekolah, keadaan siswa 

dan guru, kurikulum yang digunakan, dan riwayat sekolah. 

 

F. Uji Coba Instrumen 

1. Uji Validitas 

  Menurut Hartono, validitas adalah ukuran yang menunjukan 

tingkat kesahihan suatu instrumen.
35

 Pengukuran yang valid berarti alat 

ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. 

Untuk mengukur validitas digunakan analisis faktor yakni 

mengkorelasikan skor item instrumen dan skor totalnya dengan bantuan 

program SPSS 20.0 for windows. Adapun rumus yang digunakan adalah 

product moment dari pearson 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁 𝑋𝑌 − ( 𝑋)( 𝑌)

  𝑁 𝑋2 −  ( 𝑋)2  𝑁.  𝑌2 −  ( 𝑌)2 
 

Keterangan:  

Rxy  : Koefisien korelasi antara skor item dan skor total 

∑X  : Jumlah skor butir 
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∑Y  : Jumlah skor total 

∑x2  : Jumlah kuadrat butir 

∑Y2  : Jumlah kuadrat total 

∑XY  : Jumlah perkalian skor item dan skor total 

N  : Jumlah responden 

Validitas suatu butir pertanyaan dapat dilihat pada output SPSS, 

yakni dengan membandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. Apabila 

nilai hitung lebih besar dari nilai tabel maka dapat dikatakan item tersebut 

valid, sebaliknya apabila nilai hitung lebih rendah dari nilai tabel maka 

disimpulkan item tersebut tidak valid sehingga perlu diganti atau 

digugurkan. 

Pada uji validitas sampel yang digunakan sebanyak 34 orang 

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

berarti df = 34-2=31. Dari tabel nilai koefisien korelasi signifikan 5% 

diketahui nilai “r” sebesar 0,344. 

Tabel III.1 

Hasil Analisis Validitas Layanan Konseling Kelompok 

 

Butir Pertanyaan Nilai “r” Hitung Kesimpulan 

Butir 1 0,666 Valid 

Butir 2 0,688 Valid 

Butir 3 0,879 Valid 

Butir 4 0,879 Valid 

Butir 5 0,818 Valid 

Butir 6 0,579 Valid 

Butir 7 0,818 Valid 

Butir 8 0,539 Valid 

Butir 9 0,743 Valid 

Butir 10 0,479 Valid 

Butir 11 0,557 Valid 

Butir 12 0,456 Valid 

Butir 13 0,654 Valid 

Butir 14 0,510 Valid 

Butir 15 0,328 Tidak valid 
Sumber: Data olahan 2017 
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Dari lima belas pernyataan pada variabel layanan konseling 

kelompok bahwa pernyataan yang valid berjumlah 14 pernyataan, dan 

yang tidak valid berjumlah 1 peryataan. Penentuan valid dan tidak 

validnya pertanyaan adalah dengan cara membandingkan “r” hitung 

dengan “r” tabel dengan ketentuan jika “r” hitung lebih besardari “r” tabel 

maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan begitu juga 

sebaliknya.
36

 Adapun “r” tabel pada df 32 adalah 0,344, dengan demikian 

“r” hitung yang lebih besar dari 0,344 dinyatakan valid, sebaliknya “r” 

hitung yang lebih kecil dari 0,344 dinyatakan tidak valid. Selanjutnya,  

pertanyaan-pertanyaan yang tidak valid digugurkan mengingat masing-

masing butir yang valid sudah mewakili indikator dalam konsep 

operasional. 

Tabel III.2 

Hasil  Analisis Validitas Kesehatan Mental 

 

Butir Pertanyaan Nilai “r” hasil Kesimpulan 

Butir 1 0,411 Valid 

Butir 2 0,530 Valid 

Butir 3 0,686 Valid 

Butir 4 0,471 Valid 

Butir 5 0,729 Valid 

Butir 6 0,744 Valid 

Butir 7 0,573 Valid 

Butir 8 0,452 Valid 

Butir 9 0,509  Valid 

Butir 10 0,693 Valid 

Butir 11 0,468 Valid 

Butir 12 0,729 Valid 

Butir 13 0,744 Valid 

Butir 14 0,603  Valid 

Butir 15 0,633 Valid 
Sumber: Data Olahan 2017 
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Dari lima belas pernyataan dalam variabel kesehatan mental bahwa 

seluruh pertanyaan dinyatakan valid. Penentuan valid dan tidak validnya 

pertanyaan adalah dengan cara membandingkan “r” hitung dengan “r” 

tabel dengan ketentuan jika “r” hitung lebih besardari “r” tabel maka butir 

pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan begitu juga sebaliknya.
37

 Adapun 

“r” tabel pada df 32 adalah 0,344, dengan demikian “r” hitung yang lebih 

besar dari 0,344 dinyatakan valid, sebaliknya “r” hitung yang lebih kecil 

dari 0,250 dinyatakan tidak valid.  

 

2. Uji Reliabilitas 

  Reliabilitas mengacu pada instrumen yang dianggap dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik.
38

 Instrumen dikatakan reliabel jika alat ukur tersebut 

menunjukkan hasil yang konsisten, sehingga instrumen tersebut dapat 

digunakan secara aman karena dapat bekerja dengan baik pada waktu dan 

kondisi yang berbeda. 

Uji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini dengan bantuan 

program SPSS 20.0 for windows. Adapun rumus yang digunakan adalah 

rumus cronbach alpha. 

𝑟11 =   
𝑘

 𝑘 − 1 
  1 −

 𝑆𝑖

𝑆𝑡
  

Keterangan:  

r11  : Nilai reliabilitas 
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∑Si  : Jumlah varians skor tiap-tiap item 

St   : Varians total 

k  : Jumlah iteM 

Adapun hasil uji reliabilitas instrumen penelitian dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel III.3 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel Butir 

Pertanyaan 

Alpha 

Layanan Konseling Kelompok (X) 15 0,891 

   Kesehatan Mental (Y) 

 

15 0,871 

Sumber: Data Olahan 2011 

Nilai alpha yang digunakan sebagai indikator analisis secara umum 

menggunakan taraf signifikan 5% dengan nilai “r” tabel sebesar 0,344. 

Maka r hasil > r tabel yang berarti instrumen penelitian reliabel. 

 

G. Analisis Data 

Sebelum mencari pengaruh layanan konseling kelompok terhadap 

kesehatan mental siswa Sekolah Menengah Atas 2 Kampar Timur, penulis 

terlebih dahulu mencari persentase masing-masing variabel untuk mengetahui 

bagaimana gambaran keaktifan mengikuti layanan konseling kelompok dan 

efektifitas komunikasi antarpribadi, dengan rumus: 

𝐏 =  
𝐅

𝐍
 𝐗 𝟏𝟎𝟎 

Keterangan: 

P  : Persentase 
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F  : Frekuensi Jawaban Responden 

N  : Number of Cases (Jumlah Responden) 

100  : Bilangan Tetap 

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh layanan 

konseling kelompok terhadap kesehatan mental siswa Sekolah Menengah 

Atas 2 Kampar Timur adalah dengan menggunakan teknik analisis 

regeresi linier sederhana. Adapun rumus yang digunakan adalah: 

Ŷ   = a + bx 

Keterangan:   

Ý =  Subjek variabel terikat yang diprediksi 

a  =  Nilai konstantan harga Y 

b  =  Nilai arah sebagai penentu ramalan (prediksi) yang   

menunjukkan nilai peningkatan (+) atau nilai penurunan (-)  

variabel Y 

X      =  Variabel bebas yang memiliki nilai tertentu untuk diprediksikan 


