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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain Penelitian ini menggunakan metode Eksperimen. Pada penelitian

ini peneliti ini melihat sejauh mana hubungan sebab akibat antar perlakuan

(treatment) dengan perilaku subjek. Jenis penelitian ini adalah kuasi eksperimen

dengan rancangan One Group Pretest -Posttest Design yaitu sekelompok subjek

dikenai  perlakuan  untuk  jangka  waktu tertentu. Pengukuran  dilakukan

sebelum  dan  sesudah  perlakuan diberikan,  dan  pengaruh  perlakuan  diukur

dari  perbedaan  antara pengukuran awal (T1) dan pengukuran akhir (T2) (Asih,

2011).

Tabel 3.1
Desain Penelitian

Kelompok pretest Treatment Posttest

KE (Kelompok Eksperimen) T1 X T2

Ket :

1) KE = Kelompok  mendapatkan perlakuan
2) T1= Tes sebelum diberikan perlakuan
3) T2= Tes setelah diberikan perlakuan
4) X = Mendapatkan perlakuan (SIT)

B. Identifikasi Variabel

Variabel Independen : Stress Inoculation Training

Variabel Dependen : Coping Stress
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C. Definisi Operasional

1. Coping Stress

Coping stress merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh

individu untuk menekan/mengatasi stress yang dihadapinya. Upaya

tersebut dilakukan melalui pengelolaan tuntutan yang berasal dari internal

maupun eksternal. Coping stress diukur menggunakan modifikasi skala

Ways Of Coping yang dikembangkan oleh Lazarus (1985) berdasarkan

aspek coping stress yaitu confrontive coping, distancing, self-controlling,

seeking social support, accepting responsibility, escape-avoidance, planful

problem-solving, dan positive reappraisal.

2. Stress Inoculation Training (SIT)

SIT merupakan sebuah modifikasi perilaku dan kognitif yang

membantu individu dalam menentukan coping yang tepat saat menghadapi

masalah. SIT dapat menetukan coping stress yang tepat dan dapat

menurunkan stress. SIT akan dilakukan dengan tiga tahap yaitu

konseptualisasi awal, pemberian keterampilan, dan terakhir aplikasi dan

tindak lanjut.

D. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah guru TK yang berada di Pekanbaru.

Baseline subjek dalam penelitian ini adalah guru di Pekanbaru yang memiliki

tingkat coping stress yang rendah. Jumlah subjek dalam penelitian ini adalah 5

orang guru TK yang berdomisili di Pekanbaru. Teknik pengambilan sample

adalah dengan purposive sampling yaitu sebuah upaya cermat untuk memperoleh
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sampel refresentatif dengan meliputi wilayah-wilayah atau kelompok-kelompok

yang di duga sebagai anggota sampel (Kerlinger, 2000).

E. Prosedur Penelitian

1. Persiapan Eksperimen

Persiapan eksperimen yang harus dilakukan penelitian antara lain adalah :

a. Persiapan administrasi yang dilakukan kepada pihak-pihak yang

berwenang terhadap penggunaan salah satu ruangan di Fakultas

Psikologi UIN SUSKA Riau.

b. Persiapan alat ukur, yaitu dengan skala yang telah dibuat sesuai aspek-

aspek dari coping stress dan mengacu pada pengukuran coping stress

yang sudah terstandar dan di kembangkan oleh Folkman & Lazarus

pada tahun 1985 (dalam Smet, 1994). Alat ukur ini di validasi oleh

beberapa Dosen Fakultas Psikologi dan dilakukan uji reliabilitas nya

menggunakan bantuan SPSS 18.

c. Persiapan observasi, adalah menentukan empat orang observer yaitu

mahasiswa psikologi yang sudah lulus matakuliah metode observasi.

Tugas observer adalah mengamati kegiatan subjek selama kegiatan

penelitian berdasarkan format atau blanko observasi yang disiapkan.

Adapun indikator perilaku yang diobservasi didalam penelitian ini

berdasarkan pada tingkah laku subjek selama di ruangan dan

mengikuti Training.
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d. Persiapan alat eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini

menentukan Narasumber untuk pemberian Training. Narasumber

adalah orang yang sudah profesional dalam  pemberian training

modifikasi perilaku dan kognitif seperti SIT. Persiapan selanjutnya

adalah penyususnan modul SIT. Modul ini disusun dengan

memodifikasi secara adaptive modul yang telah dikembangkan oleh

Griffith (1998) berdasarkan konsep dasar dari Meichenbaum (1996),

selanjutnya menyediakan alat tulis, laptop, speaker dan perlengkapan

ice breaking selama Training di berikan.

2. Pelaksanaan Eksperimen

a. Penentuan sampel penelitian, yaitu dengan meminta kesediaan

langsung dari subjek sebagai partisipan selama penelitian serta

mengisi Informed concent. Screening terhadap subjek akan dilakukan

melalui pretest yang akan sekaligus menjadi kontrol subjek.

b. Pretest diberikan sebelum SIT dilaksanakan.  Selanjutnya akan

dipilih 5 orang guru TK yang memiliki tingkat coping stress terendah

sebagai subjek penelitian.

c. Perlakuan yang diberikan adalah Stress Inoculation Training (SIT).

SIT akan dilakukan sebanyak empat sesi dengan jadwal pelaksanaan

disesuaikan dengan subjek.  SIT akan diberikan kepada subjek

Laboratoium Psikodiagnostik Fakultas Psikologi UIN SUSKA RIAU.

d. SIT akan diberikan oleh seorang narasumber yang sudah memiliki hak

dalam memberikan pelatihan maupun terapi cognitive dan behavioral.
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Narasumber ini akan memberikan pelatihan dengan materi yang telah

disediakan oleh peneliti. Narasumber juga sekaligus akan menjadi

eksperimenter karena narasumberlah yang akan memberikan seluruh

treatment dengan prosedur yang telah disediakan peneliti selama

penelitian. Eksperimenter yang dipilih adalah seorang Psikolog

sekaligus Dosen di Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau.

e. Posttest akan diberikan setelah SIT diberikan kepada Subjek.

f. Setelah pelaksanaan Posttest dilanjutkan dengan wawancara kepada

subjek melalui pedoman wawancara yaitu berdasarkan aspek SIT.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Alat Ukur

a. Stress Inoculation Training (SIT)

SIT adalah sebuah modifikasi perilaku dan kognitif yang membantu

individu dalam menentukan coping stress yang tepat saat menghadapi

masalah. SIT ini dikembangkan oleh Donald Meichenbaum pada

tahun 1977. Tujuan SIT adalah untuk mengembangkan atau

meningkatkan keterampilan coping yang berhubungan dengan

manajemen stress. SIT akan dilakukan dengan 3 tahap yaitu

konseptualisasi awal, pemberian keterampilan, dan terakhir aplikasi

dan tindak lanjut. Modul SIT dibuat dengan memodifikasi secara

adaptive modul yang dikembangkan oleh Griffith (1998) berdasarkan

konsep dasar dari Meichenbaum (1996).
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b. Skala Ways Of Coping

Skala ini dikembangkan oleh Folkman & Lazarus pada tahun 1980 dan

direvisi pada tahun 1985. Skala ini memiliki 66 aitem yang mengandung

berbagai pikiran dan tindakan yang digunakan untuk menghadapi tuntutan

internal dan eksternal pada kondisi stress. Skala ini dikembangkan

berdasarkan jenis strategi coping yang dikembangkan dari emotional focus

coping dan problem focus coping dengan 8 jenis coping. Penelitian ini

menggunakan 40 aitem dengan format respon yang akan diberikan adalah

selalu (SL), sering(SR), kadang-kadang (KD), dan tidak pernah(TP). Blue

Print skala coping stress dapat dilihat pada tabel 3.1 ;

Tabel 3.1
Blue print skala coping stress

No Aspek Favorabel Jumlah
1 Confrontive coping 1,9,17,25,33 5

2 Distancing 2,10,18,26,34 5

3 Self-controlling 3,11,19,27,35 5

4 Seeking social support 4,12,20,28,36 5

5 Accepting responsibility 5,13,21,29,37 5

6 Escape-Avoidance 6,14,22,30,38 5

7 Planful problem-solving 7,15,23,31,39 5

8 Positive reappraisal 816,24,32,40 5
Jumlah 40 40
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Nilai yang diberikan untuk penelitian ini berkisar dari 1(satu) hingga 4

(empat), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Skor 4 (empat) jika jawaban SL (selalu)

b. Skor 3 (tiga) jika jawaban SR (sering )

c. Skor 2 (dua) jika jawaban KD (kadang-kadang)

d. Skor 1 (satu) jika jawaban TP (tidak pernah)

e. Skor 0 (nol) jika jawaban kosong

c. Metode Observasi

Metode observasi yang digunakan adalah dengan melakukan

pengamatan terhadap subjek selama penelitian berlangsung. Adapun

indikator yang menjadi dasar dalam membuat format observasi

berdasarkan aspek dari SIT kemudian dideskripsikan dengan jelas

agar perilaku tersebut spesifik dan dapat di observasi.

d. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah situasi peran antar pribadi face to face,

ketika seorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang

untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian

kepada responden (Karlinger, 2000). Adapun pertanyaan yang akan

diajukan adalah pertanyaan terbuka untuk mengetahui sejauh mana

SIT berpengaruh terhadap coping stress pada guru TK sesuai dengan

indikator SIT.
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G. Validitas dan Reliabilitas

1. Validitas alat ukur

a. Uji validitas

Untuk mengetahui apakah skala psikologi mampu menghasilkan

data yang akurat sesuai dengan tujuan ukurnya diperlukan suatu

pengujian validitas. Menurut Azwar (2009) validitas berasal dari kata

validity yang memiliki arti sejauhmana ketepatan dan kecermatan

suatu instrument pengukur (tes) dalam melakukan fungsi ukurnya.

Suatu tes dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila tes

tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur

yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya tes

tersebut. Suatu tes menghasilkan data yang tidak relevan dengan

tujuan diadakannya pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki

validitas rendah.Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah

validitas isi, dimana validitas isi menunjukkan sejauh mana aitem-

aitem dalam tes mencakup keseluruhan kawasan isi yang hendak

diukur oleh tes itu. Pengujian validitas isi menggunakan analisis

rasional dari profesional judgment (Azwar, 2009). Pendapat

profesional dalam mengkaji validitas skala penelitian ini adalah

pembimbing skripsi dan narasumber.

b. Deskriminasi aitem

Uji daya beda/ daya deskriminasi aitem dalam penelitian ini,

menggunakan teknik korelasi product moment dari Carl Pearson
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dengan bantuan program Statistical Product and Service Solution

(SPSS) 18.0 for windows, dengan cara menghubungkan atau

mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor totalnya.

Penentuan kesahihan menggunakan kriteria yang dikemukakan

oleh Azwar (2009) yang menyatakan bahwa skala psikologi yang

digunakan untuk indeks daya deskriminasi minimal adalah 0,30.

Dengan demikian aitem yang koefisiennya < 0,30 dinyatakan gugur,

sedangkan aitem yang dianggap shahih adalah aitem dengan koefisien

korelasi ≥ 0,30. Adapun jumlah aitem skala coping stress yang shahih

dari 40 aitem adalah 23 aitem dengan koefisien totalnya berkisar

0,356 sampai dengan 0,685 dan yang gugur sebanyak 17 aitem.

Berikut ini disajikan gambaran umum analisis uji validitas:

Tabel 3.3
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Aitem Yang Sahih dan Gugur
Pada Skala Coping Stress

No Aspek Sahih Gugur

1 Confrontive coping 9 1, 17,25,33

2 Distancing 2,10,34
18,26

3 Self-controlling 11,27,35
3,19

4 Seeking social support 4,20,36
12,28

5 Accepting responsibility 21,29,37
5,13

6 Escape-Avoidance 14 6,22,30,38

7 Planful problem-solving 15,23,31,39
7

8 Positive reappraisal 8,16,24,32,40
Jumlah 23 17

]
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Tabel 3.4
Blue Print
Aitem Skala Coping Stress Untuk Pretest
No Aspek Favorabel Jumlah
1 Confrontive coping 3 1

2 Distancing 17, 18, 22 3

3 Self-controlling 19, 21, 23 3

4 Seeking social support 1, 6, 13 3

5 Accepting responsibility 7, 10, 14 3

6 Escape-Avoidance 20 1

7 Planful problem-solving 4, 8, 11, 15 4

8 Positive reappraisal 2, 5, 9, 12, 16 5
Jumlah 27

Tabel 3.5
Blue Print
Aitem Skala Coping Stress Untuk Posttest

No Aspek Favorabel Jumlah
1 Confrontive coping 10 1

2 Distancing 1, 2, 6 3

3 Self-controlling 3, 5, 7 3

4 Seeking social support 8, 13, 20 3

5 Accepting responsibility 14, 17, 21 3

6 Escape-Avoidance 4 1

7 Planful problem-solving 11, 15, 18, 22 4

8 Positive reappraisal 9,12,16,19,23 5
Jumlah 27

2. Validitas penelitian eksperimen

a. Validitas Internal
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Validitas Internal adalah Sejauhmana  perubahan  yang  diamati

(Y)  dalam  suatu eksperimen  benar-benar  hanya  terjadi  karena

perlakuan  yang diberikan (X) dan bukan karena pengaruh variabel

lain (Asih, 2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi Validitas

Internal yaitu :

1. Maturation

Perubahan  biologis/perubahan  psikologis  yang  sistematis

pada organisme dalam suatu waktu tertentu. Faktor ini mungkin

terjadi pada penelitian jangka panjang. Maturasi adalah proses

perubahan pada  subjek  eksperimen  yang  terjadi  seiring  dengan

berjalannya waktu. Dalam suatu  eksperimen  yang melaksanakan

waktu cukup panjang,  subjek  dapat  terpengaruh  dikarenakan

menjadi  lelah, bosan, lapar, atau karena bertambahnya usia. Jadi

untuk menghindari faktor ini subjek hanya melakukan penelitian

selama 2 minggu.

2. Testing

Terjadi  bila  dilakukan  desain  penelitian  ulang  ( pretest

-posttest), sehingga  terjadi  kenaikan  skor  uji  akhir  karena

subjek  pernah mengerjakan uji awal. Faktor ini berupa efek

pengukuran atau tes yang  dikenakan  pertama kali  ( pretest )

terhadap  pengukuran ulang (posttest). Agar dapat  mengatasi

masalah  yang  berkaitan  dengan  testing,  perbedaan antara alat

ukur pretest dan posttest dipilih sedemikian rupa dengan mengubah
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urutan masing-masing aitem dan tetap mengacu pada skala Ways

Of Coping yang dikembangkan oleh Lazarus (1985).

3. Experimental mortality

Mortalitas  adalah  hilangnya  subjek  tertentu  dari

kelompok eksperimen atau dari kelompok kontrol yang dapat

mengakibatkan perubahan rata-rata skor pada variabel dependen

setelah perlakuan. Efek  ini  akan  lebih  nyata  kalau  yang  hilang

adalah  subjek  yang semula  memiliki  skor  sangat  tinggi  atau

skor  sangat  rendah. Hal  ini  disebabkan  subjek  meninggal,

menderita  sakit,  mengalami  kecelakaan,  atau  tidak  bersedia

mengikuti penelitian hingga selesai. Untuk mengantisipasi masalah

ini peneliti menyediakan informed concent untuk bukti kesediaan

dari subjek penelitian.

4. Experimenter effect

Karakteristik experimenter dapat menimbulkan bias Atribut

eksperimenter dan Harapan eksperimenter. Agar dapat menjaga

validitas tanpa faktor ini maka peneliti akan menentukan

narasumber untuk pemberian perlakuan serta observer yang

memenuhi kriteria untuk melakukan observasi dan wawancara.

5. Participant sophistication

Pengetahuan dan familiaritas  subjek  penelitian  terhadap

topik penelitian  atau  metode  eksperimental  yang  dilakukan



39

dapat mempengaruhi hasil penelitian. Untuk mengatasi faktor ini

peneliti akan memilih subjek yang belum pernah mengikuti SIT.

6. Instrumentation effect

Alat  ukur  yang  diberikan  dalam  penelitian  dapat  turut

mempengaruhi validitas internal.Terjadinya  perubahan  pada  alat

ukur atau pada proses pengukuran antara pengukuran yang satu

dan yang  lain  selagi  dalam  pelaksanaan  eksperimen  akan  dapat

menimbulkan  pengaruh  pada  variabel  dependen  selain  yang

diakibatkan  oleh  efek  perlakuan. Agar dapat mengatasi faktor ini

maka peneliti menggunakan kalimat yang berbeda untuk beberapa

aitem di skala alat ukur pretest dan posstest. Perbedaan antara alat

ukur pretest dan posttest dipilih sedemikian rupa dengan mengubah

urutan masing-masing aitem dan tetap mengacu pada skala Ways

Of Coping yang dikembangkan oleh Lazarus (1985).

7. Efek partisipan

Sebagai makhluk  yang  memiliki  kemampuan  kognitif

tinggi, subjek penelitian seringkali berusaha untuk mencari tahu

apa yang akan mereka alami. Peneliti hanya akan menjelaskan

susunan acara selama SIT diberikan sehingga subjek tidak

mengetahui apa yang sebenarnya di teliti.

b. Validitas eksternal
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Menurut Seniati (2005) Validitas eksternal adalah sejauhmana

hasil  eksperimen  dapat  digeneralisasikan  pada subjek, situasi dan

waktu yang berbeda. Validitas eksternal terbagi lagi menjadi tiga

yaitu:

1. Validitas Populasi yaitu validitas yang berhubungan dengan

kemampuan hasil suatu penelitian untuk digeneralisasikan dari

sampel penelitian kepada populasi yang lebih besar. Maka peneliti

melakukan kontrol subjek dengan melakukan pretest dan diambil

10 orang subjek yang memiliki coping stress yang rendah. Artinya

dengan adanya kontrol ini maka subjek akan menjadi lebih

homogen dan setara.

2. Validitas Ekologi yang berhubungan dengan generalisasi pada

situasi dan kondisi lingkungan  lain. Validitas ini terbagi lagi

menjadi multiple-treatmen interference (subjek pernah mengikuti

SIT sebelumnya), howthorne effect (subjek berpura-pura),

eksperimenter effect dan pretesting effect. Agar dapat

meningkatkan validitas eksternal maka peneliti menentukan subjek

yang memang belum pernah mengikuti SIT, dan peneliti hanya

menjelaskan prosedur penelitian secara global sehingga subjek

tidak tahu maksud dari penelitian dan dapat menghindari sikap

pura-pura selanjutnya peneliti akan menjaga jarak dengan subjek

untuk menghindari bias peneliti.
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3. Validitas Temporal yang berhubungan dengan generalisasi pada

waktu yang berbeda. Validitas ini terbagi lagi menjadi variasi

siklus (waktu musiman), variasi personal (karakter subjek setiap

waktu). Agar dapat  meningkatkan Validitas Eksternal, peneliti

melaksanakan penelitian di dalam ruangan untuk mengntisipasi

cuaca hujan / panas. Terakhir melaksanakan penelitian di waktu

siang hari, tepatnya pada hari jumat dan subtu agar tidak terlalu

menganggu aktifitas subjek sehari-hari.

3. Reliabilitas

Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang

mempunyai kata rely dan ability. Pengukuran yang memiliki reliabilitas

tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliabel (reliable). Ide pokok yang

terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauhmana hasil suatu

pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 2009). Azwar (2009) mengemukakan

bahwa reliabilitas dinyatakan oleh koefisien reliabilitas yang

angkanya berada dalam rentang dari 0 sampai dengan 1.00. semakin tinggi

koefisien reliabilitas mendekati angka 1.00 berarti semakin tinggi

reliabilitasnya.

H. Reliabilitas Modul

Penyusunan Modul penelitian selain didiskusikan bersama dosen

Pembimbing, juga didiskusikan bersama dosen eksperimen lainnya yakni, dosen-

dosen yang mengajar mata kuliah eksperimen di Fakultas Psikologi UIN SUSKA
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RIAU. Modul ini juga didiskusikan kepada beberapa orang guru TK yang bukan

subjek penelitian untuk melihat sejauh mana guru TK memahami isi dan bahasa

modul ketika 1 bulan sebelum penelitian dimulai. Modul ini hanya didiskusikan

tanpa diuji cobakan langsung kepada guru TK tersebut.

I. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan uji asumsi melalui teknik Two-related sample yaitu Wilcoxon

melaui sistem SPSS 18 (Statistical Package for Social Science 18). Tujuan teknik

ini adalah untuk menentukan apakah suatu nilai tertentu (yang diberikan sebagai

pembanding  yaitu skor pretest) berbeda secara nyata dengan rata-rata skor sample

setelah posstest.

J. Jadwal Turun Lapangan

Tabel 3.6
Jadwal turun lapangan

No. Tanggal Kegiatan

1. 18-25 Februari 2015 Pretest

2. 27 Februari 2015 Pemberian treatmen sesi I dan II

3. 28 Februari 2015 Pemberian treatmen sesi III dan IV

4. 04-06 Maret 2015 Posttest dan wawancara


