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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

  Penelitian ini merupakan kuantitatif dengan jenis penelitian pre 

 eksperimen design dengan rancangan pre-test dan post-test one group design, 

 yaitu suatu penelitian ekperimen yang dilakukan pada satu kelompok saja 

 tanpa kelompok perbandingan. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

 adanya pengaruh suatu tindakan terhadap suatu variabel.
50

 

 Desain penelitian dapat di lihat pada tabel berikut: 

 

PRE TEST  Perlakuan  POST TEST 

 

    O1                       X                        O2 

  Gambar 1 : One-group pretest-posttest design 

 

B. Rancangan Tindakan 

1. Perencanaan 

  Perencanaan tindakan sebelum mengurangi kecemasan siswa dalam 

menghadapi ujian dengan teknik relaksasi perlu beberapa langkah yaitu 

sebagai berikut: 

a) Menyusun dan menyiapkan skala pre-test untuk mengetahui kondisi 

 awal kecemasan pada siswa dalam menghadapi ujian. 
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b) Setelah mengetahui hasil dari pre-test kemudian peneliti menentukan 

 subjek penelitian yang memiliki kriteria dalam kategori kecemasan tinggi 

 sampai dengan sangat tinggi dalam  menghadapi ujian semester. 

c) Peneliti memberitahukan dan berkoordinasi dengan guru  bimbingan dan 

 konseling mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tindakan-

 tindakan yang akan dilakukan dalam penelitian. 

d) Menyusun jadwal dan menetukan tempat pelaksanaan dalam 

 melakukan tindakan penelitian. 

2.  Tes awal atau pre-test 

 Tes ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kecemasan siswa dalam 

menghadapi ujian sebelum pemberian perlakuan. Pre-test kecemasan 

dilaksanakan pada subjek penelitian. Hasil pre-test kemudian dianalisis 

untuk mengetahui kondisi awal tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi 

ujian. 

3. Tindakan atau perlakuan 

  Pemberian tindakan atau perlakuan dalam penelitian ini yaitu 

 menggunakan teknik relaksasi. Adapun langkah-langkah yang 

 dilakukan peneliti dalam pelaksanaan tindakan dengan teknik 

 relaksasi ini yaitu: 

a. Guru bimbingan konseling memberikan petunjuk kepada siswa tentang 

 persiapan kondisi pakaian yang nyaman untuk sesi latihan. 

b. Guru bimbingan konseling menciptakan suasana yang nyaman 

 (kondisi ruangan dan kursi) 
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c. Guru bimbingan konseling menjelaskan maksud penggunaan teknik. 

d. Guru bimbingan konseling membacakan instruksi relaksasi kepada siswa. 

e. Guru bimbingan konseling menginstruksikan siswa menutup mata dan 

 mendengarkan instruksi. 

f. Guru bimbingan konseling menginstruksikan siswa untuk mengatur nafas 

 secara halus. 

g. Guru bimbingan konseling menginstruksikan siswa untuk  merasa tenang. 

h. Guru bimbingan konseling menginstruksikan siswa untuk membuka mata 

 secara perlahan. 

i. Guru bimbingan konseling mendiskusikan masalah-masalah yang 

 muncul saat siswa berlatih relaksasi. 

4.  Post-test 

 Post-test diberikan setelah pemberian tindakan selesai dilaksanakan. 

Tujuan dari post-test ini adalah untuk mengetahui pencapaian penurunan 

kecemasan  siswa dalam menghadapi ujian setelah diberi perlakuan atau 

tindakan berupa teknik relaksasi. 

C. Lokasi dan waktu penelitian 

 Penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 9 Pekanbaru. Pemilihan lokasi 

ini didasari atas persoalan-persoalan yang di teliti ada dilokasi ini. Selain dari 

itu, dari segi pertimbangan waktu dan dana, lokasi penelitian dapat penulis 

jangkau sehingga penulis dapat melakukan penelitian di lokasi tersebut. 

Penelitian ini dilakukan mulai setelah ujian seminar proposal. 
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D. Subjek dan objek penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII.1 dan VIII.2 di SMP Negeri 

9 Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian adalah penerapan teknik relaksasi 

dalam layanan konseling individual untuk mengurangi kecemasan menghadapi 

ujian siswa di SMP Negeri 9 Pekanbaru. 

E.  Populasi dan sampel 

a. Populasi 

  Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari 

 manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan-tumbuhan, gejala-gejala, nilai 

tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki 

 karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.
51

 Populasi dalam 

 penelitian ini adalah seluruh siswa di SMP Negeri 9 Pekanbaru yang 

 berjumlah 1.084 siswa. 

b. Sampel 

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 

purposive sampling karena sesuai dengan kriteria sampel yang telah 

ditentukan. Metode purposive sampling adalah pemilihan kelas subjek 

didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti tingkah laku 

siswa di sekolah dan dalam proses pembelajaran, serta disesuaikan dengan 

tujuan.
52

Adapun sampel pada penelitian ini yaitu 5 orang siswa diambil 

siswa yang memiliki kriteria-kriteria kecemasan.  
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F. Teknik Pengumpulan Data 

 Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan : 

1. Angket  

  Angket adalah sejumlah pertanyaan secara tertulis kepada siswa. Angket 

 digunakan untuk mengetahui bagaimana sosialisasi siswa di  SMP Negeri 9 

 Pekanbaru. Angket adalah sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis 

 tentang data faktual atau opini yang berkaitan  dengan diri responden yang 

 dianggap fakta atau kebenaran yang perlu diketahui dan perlu dijawab.
53

 

 Untuk mengukur kecemasan siswa dalam menghadapi ujian, digunakan 

 skala kecemasan pola likert.   

Tabel III.1 

Pemberian Skor pada Pilihan Jawaban 

Kecemasan Menghadapi Ujian 

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 

Jawaban Skor Jawaban Skor 

SL 5 SL 5 

SR 4 SR 4 

KD 3 KD 3 

JR 2 JR 2 

TP 1 TP 1 

 

Keterangan: 

SL  =  Selalu 

SR  = Sering 

KD  = Kadang-kadang 

JR  = Jarang 

TP   = Tidak Pernah 
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 a. Uji Validitas Instrumen 

  Agar tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran data, maka alat 

ukur yang digunakan harus memiliki validitas dan reliabitas. Validitas 

adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen.
54

  

Rumus yang digunakan dalam mencari validitas instrumen dengan 

Pearson Product Moment adalah sebagai berikut: 

rxy = 
      (  )(  )

√[     (  ) ][       (  ) ]
 

Keterangan : 

rxy = Validitas instrumen 

N = Jumlah subjek 

∑X = Skor butir item 

∑Y = Skor total 

ΣXY = Jumlah perkalian antara X dan Y 

ΣX2 = Jumlah kuadrat X 

ΣY2 = Jumlah kuadrat Y 
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Tabel III.2 

Uji Validitas Angket Kecemasan Menghadapi Ujian 

Nomor butir 

aitem 
r hitung 

r 

tabel 
Keterangan 

1 0.744 0.361 Valid 

2 0.655 0.361 Valid 

3 0.598 0.361 Valid 

4 0.652 0.361 Valid 

5 0.703 0.361 Valid 

6 0.744 0.361 Valid 

7 0.655 0.361 Valid 

8 0.744 0.361 Valid 

9 0.655 0.361 Valid 

10 0.617 0.361 Valid 

11 0.652 0.361 Valid 

12 0.744 0.361 Valid 

13 0.655 0.361 Valid 

14 0.617 0.361 Valid 

15 0.652 0.361 Valid 

16 0.732 0.361 Valid 

17 0.619 0.361 Valid 

18 0.578 0.361 Valid 

19 0.61 0.361 Valid 

20 0.654 0.361 Valid 

21 0.681 0.361 Valid 

22 0.619 0.361 Valid 

23 0.712 0.361 Valid 

24 0.597 0.361 Valid 

25 0.409 0.361 Valid 

26 0.477 0.361 Valid 

27 0.706 0.361 Valid 

28 0.602 0.361 Valid 

29 0.58 0.361 Valid 

30 0.651 0.361 Valid 

  Sumber : Data Olahan 2018 

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa angket kecemasan menghadapi 

ujian dinyatakan valid semua. 
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b. Uji Reliabilitas Instrumen 

  Tujuan dilakukan uji reliabilitas adalah untuk mengetahui bahwa 

instrumen yang digunakan benar-benar dapat dipercaya atau dapat 

diandalkan, sehingga dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Uji 

reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha Cronbach 

dengan bantuan SPSS ( Statistica Program  Society Science) 17.0 for 

windows. 

Tabel III.3 

 Hasil Uji Reliabilitas Angket Kecemasan Menghadapi Ujian 

  

 

   Sumber: Data olahan 2018 

 Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai Cronbach's Alpha sebesar 

 0.958 lebih besar dari 0.6 maka dapat disimpulkan bahwa, angket

 kecemasan menghadapi ujian reliable dan dapat  digunakan dalam 

 penelitian ini. 

2. Observasi  

  Observasi dilaksanakan di dalam ruangan bimbingan konseling pada 

saat tindakan sedang dilakukan. Observasi dilakukan oleh guru bimibingan 

konseling. Observasi di sini memiliki fungsi, yaitu untuk mengetahui 

kesesuaian pelaksanaan tindakan dengan rencana tindakan. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku dan sebagainya. Teknik ini penulis gunakan 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.958 30 
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untuk mengumpulkan data tentang sejarah lokasi penelitian, visi-misi lokasi 

penelitian, keadaan guru-guru, siswa dan organisasi lokasi penelitian. 

F. Teknik Analisis Data 

  Kondisi kecemasan menghadapi ujian siswa aka dideskripsikan melalui 

kategori yang diklarifikasikan dengan kriteria sangat tinggi, tinggi, sedang, 

rendah, dan sangat rendah. Kategori dilakukan untuk menempatkan siswa 

dalam kelompok- kelompok terpisah secara berjenjang berdasarkan atribut 

yang di ukur. Untuk menghitung rentangan data atau interval, rumus yang 

digunakan sebagai berikut: 

 Rumus: I  
     

 
 

 Keterangan :    I  = Interval 

   NT  = Nilai tertinggi 

   NR  = Nilai Terendah 

   K    =  Kriteria 

 Jadi interval untuk menentukan kecemasaan siswa menghadapi ujian adalah 

  I    
     

 
 

   =
      

 
 

   = 
   

 
 

       = 24 

 Berdasarkan rumus untuk menentukan kecemasan siswa menghadapi ujian, 

yaitu dapat dihasilkan 

 24 – 48  = Sangat rendah 
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 49 – 73 = Rendah 

 74 – 98 = Sedang 

 99 – 123  = Tinggi 

 124 – 148  = Sangat tinggi 

 Maka interval tertinggi  148 dan terendah 24. 

 Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan teknik analisis statistik 

non-parametrik, hal ini berdasarkan pada asumsi bahwa data dibawah 30 tidak 

berdistribusi normal. Teknik analisis statistik non-parametrik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah uji wilcoxon.
55

 Dibantu menggunakan bantuan 

perangkat komputer melalui program SPSS (Statistical Program Society 

Science) versi 17.0 for Windows.  Adapun rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

Z = 
  [

 

  (   )
]

√
 

   (   )(    )

 

 N = Banyak data yang berubah setelah diberi perlakuan 

 T = Jumlah rangking dari selisih nilai yang negatif  (apabila banyaknya   

 selisih yang positif lebih banyak dari banyaknya selisih negatif) 
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