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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMP Langlangbuana 2 Bandung yang berlokasi 

di Jl. Rusbandi, SH (Aspol) Sukamiskin. Alasan pemilihan lokasi penelitian salah 

satunya yaitu belum tersedianya layanan bimbingan dan konseling dengan teknik 

sosiodrama dan permainan yang secara khusus meningkatkan kepercayaan diri 

peserta didik. 

Selain itu pemilihan lokasi penelitian berdasarkan  hasil  studi  pendahuluan  

diSMP Langlangbuana 2 Bandung melalui wawancara dengan guru BK masih 

terdapat peserta didik yang menunjukan  kepercayaan diri rendah.  

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi dalam penelitian adalah peserta didik Kelas VII SMP 

Langlangbuana 2 Bandung tahun ajaran 2013/2014. Jumlah populasi 

penelitian adalah 92 orang dari tiga kelas. Dalam penelitian ini jumlah 

populasi berasal dari semua peserta didik kelas VII yang terdiri dari 3 (tiga) 

kelas yang dapat dilihat dari tabel berikut ini: 

Tabel 3.1  

Jumlah Anggota Populasi  

NO KELAS JUMLAH 

1 VII – A 27 
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2 VII – B 34 

3 VII – C 31 

Jumlah Populasi 92 

 

 

b. Sampel  

Dalam sampel penelitian ini penentuan sampel menggunakan teknik 

non-probability sampling, yaitu sampling jenuh yang merupakan teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel 

(Sugiyono, 2011:68). Maka sampel dalam penelitian ini adalah seluh peserta 

didik kelas VII SMP Langlangbuana 2 Bandung Tahun Ajaran 2013/2014. 

 

B. Metode dan Desain Penelitian 

1. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan adalah pra-eksperimen, yaitu “metode 

penelitian eksperimen yang desain dan perlakuannya seperti eksperimen tetapi 

tidak ada pengontrol variabel sama sekali” (Sugiyono, 2010:109).  Menurut 

Sukmadinata (2009:208) pra eksperimen disebut juga eksperimen lemah karena 

tidak ada penyamaan karakteristik dan tidak ada pengontrol variabel.  

Alasan peneliti menggunakan metode pra-eksperimen karena peneliti 

bermaksud untuk mengetahui keefektifan metode permainan dan metode 

sosiodrama dalam meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. 

2. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan “desain pre-test post-test kelompok 

statis yakni desain dalam metode eksperimen yang memberikan perlakuan kepada 
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dua kelompok dengan dua metode yang berbeda dalam rumpun yang sejenis” 

(Sukmadinata, 2009:209). Desain penelitian digunakan untuk memperoleh 

gambaran keefektifan metode permainan dan metode sosiodrama untuk 

meningkatkan kepercayaan diri peserta didik kelas VII SMP Langlangbuana 2 

Bandung tahun ajaran 2013-2014. Desain penelitiannya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Desain Pre-Test Post-Test Kelompok Statis 

 

Kelompok  pre-test perlakuan post-test 

A  → 0  → X1  → 0 

B  → 0  → X2  → 0 

 

 

Agar mempermudah penelitian ini peneliti merencanakan langkah-langkah 

yang akan ditempuh dalam penelitian perbandingan keefektifan antara metode 

permainan dan metode sosiodrama dalam meningkatkan kepercayaan diri peserta 

didik, adalah sebagai berikut: 

a. Penyusunan Proposal 

Langkah penyusunan proposal penelitian yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1) Menentukan topik permasalahan yang akan dijadikan tema penelitian 

dan membuat rumusan penelitian. 
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2) Mendesain pendekatan untuk meneliti masalah yang telah ditentukan 

yang meliputi metode penelitian, teknik pengumpulan data, penentuan 

sampel dan populasi, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data. 

3) Menyusun proposal skripsi dengan sistematika penulisan yang telah 

ditentukan. 

b. Perizinan Penelitian 

Perizinan penelitian diperlukan untuk melaksanakan penelitian di sekolah. 

Proses perizinan penelitian diperoleh dari Jurusan Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikandan SMP Langlangbuana 2Bandung. 

c. Penyusunan dan Pengembangan Alat Pengumpul Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan angket, 

terdapat 54 butir pernyataan tertulis yang digunakan untuk mengungkap 

karakteristik kepercayaan diri peserta didik kelas VII SMP Langlangbuana 2 

Bandung. Angket pengungkap karakteristik kepercayaan diri digunakan untuk 

pre-test dan post-test. 

d. Pre-test 

Pelaksanaan pre-test dilakukan dengan menyebar angket kepercayaan diri 

pada peserta didik kelas VII SMP Langlangbuana 2 Bandung untuk mengetahui 

tingkat kepercayaan peserta didik. 

e. Treatment 

Pemberian treatment (perlakuan) dengan menggunakan metode permainan 

dan metode sosiodrama dilakukan pada peserta didik yang memiliki tingkat 

kepercayaan diri rendah berdasarkan hasil pre-test. Pelaksanaan intervensi dari 

masing-masing metode dalam meningkatkan kepercayaan diri selama delapan sesi 

pertemuan, yang berdurasi 45 menit. Dalam satu sesi intervensi dibagi kedalam 
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dua metode yang berbeda yaitu metode permainan dan metode sosiodrama. 

Pelaksanaan post-test dilakukan setelah sesi intervensi. 

Langkah-langkah metode permainan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: 

tahap satu, asesmen dan diagnosa awal (pre-test) dalam tahap ini konselor 

melakukan tes awal guna mengetahui karakeristik kepercayaan diri peserta didik, 

konselor menentukan peserta yang akan mengikuti permainan dari hasil pre-test 

yang telah dilakukan. Tahap dua, pengarahan. Dalam tahap ini konselor 

memberikan arahan mengenai permainan yang akan dilakukan dan memaparkan 

maksud dan tujuan dilaksanakannya metode permainan. Tahap tiga, pelaksanaan. 

Dalam tahap ini peserta dikondisikan untuk mengikuti kegiatan. Tahap empat, 

diskusi dan saran. Tahap ini merupakan tahapan dimana peserta didik 

mengemukakan pendapat dan perasaannya mengenai kegiatan yang dilakukan. 

Konselor memberikan bimbingan dan saran kepada peserta agar dapat 

meningkatkan kepercayaan diri dalam bidang akademik. Tahap lima, tahap 

diagnosa akhir. Dalam tahap ini konselor menguji kembali peserta didik yang 

telah melakukan permainan. 

Langkah-langkah kegiatan metode sosiodrama terdiri dari tahap warming 

up, yang terdiri dari: a) tahap persiapan, b) mengucapkan salam dan menyapa 

peserta didik, c) menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan peneliti, d) 

menentukan masalah pokok, pada tahap ini konselor mengemukakan 

permasalahan peserta didik mengenai kepercayaan diri dalam bidang akademik, e) 

konselor membuat tema dan garis besar lakon yang akan diperankan. Tahap 

pelaksanaan, konselor memberikan arahan kepada peserta didik mengenai cara-

cara bermain, pembagian tokoh dan mengawasi jalannya kegiatan sosiodrama. 

Tahap diskusi dan saran, tahap ini bertujuan agar peserta didik mampu 

mengemukakan perasaan dan pendapatnya mengenai tokoh yang dia mainkan, 
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diskusi ini merupakan proses untuk mencari pemecahan masalah secara kelompok 

serta diharapkan dapat mengambil hikmah dari pelaksanaan sosiodrama tersebut. 

Dalam tahap ini konselor berperan sebagai moderator dan pemberi saran bagi 

peserta didik. 

f. Post Test 

Pelaksanaan post-test dilakukan setelah treatment dilaksanakan pada 

peserta didik kelas VII SMP Langlangbuana 2 Bandung untuk mengetahui 

keberhasilan dari hasil treatment yang telah dilakukan sebelumnya serta untuk 

mengetahui metode mana yang lebih efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri 

peserta didik. 

 

C. Definisi Operasional Variabel 

1. Kepercayaan Diri 

Kepercayaan diri dalam penelitian ini adalah keyakinan diri terhadap 

kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh diri. Kepercayaan diri merupakan 

rasa yakin seseorang terhadap apa yang dia bisa lakukan, tidak merasa rendah diri 

ketika menghadapi sesuatu yang tidak dikuasainya. Burton (2006:11) 

menyebutkan “indikator kepercayaan diri sebagai berikut: direction and values, 

motivation, emotional stability, a positive mind-set, self-awareness, flexibility in 

behavior, eagerness to develop, health and energy, a willingness to take risk, a 

sense of purpose”.   

Secara operasional yang dimaksud dengan kepercayaan diri dalam 

penelitian ini adalah keyakinan terhadap kemampuan diri secara akademik yang 

dimiliki oleh peserta didik kelas VII SMP Langlangbuana 2 Bandung. 

2. Metode Permainan 
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Permainan merupakan aktivitas yang terstruktur dan memiliki beberapa 

aturan yang harus dipatuhi oleh setiap peserta dan juga ditandai dengan adanya 

menang dan kalah. “Games bersifat sosial, melibatkan proses belajar, mematuhi 

peraturan, pemecahan masalah, disiplin diri dan control emosional dan adopsi 

peran-peran pemimpin dengan pengikut yang kesemuanya merupakan komponen 

penting dalam bersosialisasi” (Rusmana, 2009). 

Menurut Rusmana (2009), “mekanisme pelaksanaan permainan pada 

proses bimbingan menggunakan metode pembelajaran eksperiensial (experiencial 

learning). Metode pembelajaran ini adalah metode mengajar yang 

mengakomodasi tiga jenis pembelajaran, yaitu kognitif, emosional dan fisik, 

dengan menggunakan ketiga jenis pembelajaran ini diharapkan akan diperoleh 

suatu perspektif kelompok yang dimunculkan oleh lingkungan kelas itu sendiri”. 

Dalam penelitian ini permainan yang digunakan adalah social play  yaitu 

bermain sosial, yang didalamnya terdapat interaksi dalam kelompok, dimana 

peserta mampu melibatkan diri dalam kerjasama dan ikut bermain. Social play  

merupakan langkah penting dalam tahap perkembangan sosial (Suwarjo&Eliasa, 

2011:6). 

Tahapan dalam metode permainan adalah sebagai berikut: 

a) Tahap awal 

Pada tahap awal dibentuk kelompok dengan fokus masalah mengenai 

kepercayaan diri.Pada tahap ini konselor menjelaskan mengenai pentingnya 

memiliki rasa percaya diri serta menjelaskan maksud dan tujuan dari kegiatan 

yang akan dilaksanakan. Dalam tahap ini konselor memilih permainan yang 

sesuai dengan fokus masalah. 

b) Tahap inti 

Tahap inti merupakan tahap pelaksanaan kegiatan permainan yang 

telah dipilih sebelumnya. Dalam tahap ini peserta didik dipersilahkan untuk 
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memainkan permainan dengan tema yang telah ditentukan oleh konselor. 

Dalam tahap ini konselor betindak untuk mengawasi jalannya permainan. 

c) Tahap akhir 

Dalam tahap akhir peserta didik diberikan kesempatan untuk 

mengemukakan pendapatnya mengenai permainan yang telah dilaksanakan. 

Konselor memberikan kesimpulan mengenai serangkaian kegiatan yang telah 

dilakukan. 

Dalam penelitian ini, permainan atau games yang akan digunakan oleh 

peneliti adalah permainan yang bersifat sosial yang dapat meningkatkan interaksi 

dan kerjasama antar kelompok serta memungkinkan peserta didik untuk 

mengeksplorasi dan mengekspresikan dirinya sehingga kepercayaan diri peserta 

didik dapat ditingkatkan. 

3. Metode Sosiodrama 

Metode sosiodrama dalam penelitian ini adalah metode belajar dengan 

cara memainkan peran atau memainkan drama yang dilakukan oleh para peserta 

didik yang dibimbing oleh fasilitator atau guru untuk menampilkan masalah-

masalah sosial yang terjadi di masyarakat agar peserta didik mengetahui 

permasalahan yang dihadapi serta memahami solusi atas masalah tersebut. 

Ada beberapa tahapan dalam metode sosiodrama menurut Leveton 

(2010:21) : 

a) Tahap Pemanasan 

Pada tahap ini konselor menjelaskan mengenai maksud dan tujuan 

mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Konselor bertugas 

menentukan tema sosiodrama yang sesuai dengan fokus masalah yang 

dihadapi. Dalam tahap pemanasan ini berisi persiapan-persiapan sebelum 

tahap aksi dimulai dari menyesuaikan peran, memilih musik yang akan 

dipakai dan melatih peserta didik mendalami peran yang akan diperankan. 
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b) Tahap Aksi 

Tahap aksi ini bersisi mempertunjukkan adegan yang diperankan oleh 

peserta didik dalam beberapa karakter yang sudah ditentukan. Dalam tahap 

ini konselor mengawasi dan mengarahkan jalannya proses kegiatan dari 

awal sampai akhir. Konselor juga mencatat hal-hal yang berkaitan dengan 

proses kegiatan sebagai dasar evaluasi. 

c) Tahap Hasil dan pembahasan 

Tahap ini merupakan tahapan dimana pemeran mengungkapkan 

perasaannya pada saat memerankan tokoh yang diperankan, kemudian 

permasalahan yang ada dalam cerita tersebut diselesaikan melalui diskusi. 

Pada tahap ini konselor bertugas sebagai moderator untuk memimpin 

jalannya diskusi mengenai proses yang telah dilaksanakan, konselor juga 

menerangkan apa kesimpulan dan nilai yang dapat diambil dari kegiatan 

sosiodrama yang telah dilaksanakan. 

 

Metode sosiodrama dilaksanakan dengan naskah drama yang diberikan 

dari peneliti terhadap peserta didik. Kemudian peserta didik dibagi menjadi 

beberapa kelompok kemudian memerankan peran sesuai dengan naskah yang 

didapat oleh masing-masing kelompok. 

Sosiodrama memberikan manfaat bagi peserta didik untuk lebih 

merasakan persoalan sosial yang dihadapi oleh orang lain serta dengan metode 

sosiodrama peserta didik dituntut untuk berani memainkan peran didepan peserta 

lain. 

 

D. Proses Pengembangan Instrumen 

1. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 
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Kisi-kisi instrumen untuk mengungkapkan karakteristik kepercayaan  diri 

dikembangkan dari definisi operasional variabel penelitian. Kisi-kisi instrumen 

dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan instrumen agar tetap sesuai 

dengan tujuan penelitian. Kisi-kisi instrumen untuk mengukur kepercayaan diri 

peserta didik mengacu pada aspek direction and value ( arah dan nilai), 

motivation (motivasi), emotional stability (kestabilan emosi), a positive mind-

set(sebuah pola piker positif), self-awareness (kesadaran diri), flexibility in 

behavior (fleksibilitas dalam perilaku), eagerness to develop (semangat untuk 

kemajuan), Health and energy (kesehatan dan kekuatan), a willingness to take 

risks (kemauan untuk mengambil resiko), a sense of purpose (memiliki tujuan). 

Lebih lanjut, perumusan kisi-kisi instrumen kepercayaan diri peserta 

didik disajikan dalam tabel 3.2. 

 

 

Tabel  3.2 

Kisi-kisi Instrumen Kepercayaan Diri Peserta Didik 

 

Aspek Indikator No item ∑ 

(+) (-) 

Arah dan nilai 1. Mengetahui keinginan diri 1 2 2 

2. Mengetahui prioritas bagi diri sendiri 3,5 4,6 4 

Motivasi  1. Memiliki motivasi tinggi dalam belajar 7 8 2 

2. Menikmati apa yang dilakukan 9 10 2 

Kestabilan 1. Bersikap tenang dan fokus menghadapi 

segala situasi 

11 12 2 
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Emosi 2. Mengendalikan emosi 13 14 2 

3. Bertindak dengan penuh kesadaran 15 16 2 

4. Memperhatikan perasaan orang lain 17,19 18,20 4 

Pola Pikir Positif 1. Optimis dan melihat sisi baik dari segala 

situasi 

21 22 2 

2. Mengatasi masalah yang dihadapi 23 24 2 

3. Berbagi dan belajar dari pengalaman 25,27 26,28 4 

Kesadaran Diri 1. Mengetahui kemampuan diri 29 30 2 

2. Menerima keterbatasan diri 31 32 2 

3. Menyadari keberhasilan adalah melalui usaha 33 34 2 

Fleksibel dalam 

perilaku 

 

1. Dapat berperilaku sesuai keadaan yang  

dihadapi 

35 36 2 

2. Mengambil keputusan dari pendapat orang 

banyak 

37 38 2 

Semangat Untuk 

Kemajuan 

1. Berani memulai hal baru 39 40 2 

2. Memiliki rasa ingin tahu 41 42 2 

Kesehatan dan 

Tenaga (energi) 

1. Mampu mengelola stress 43 44 2 

2. Menjaga kesehatan jiwa dan raga 45 46 2 

Kemampuan 

Mengambil 

Resiko 

1. Mampu menghadapi ketidakpastian 47 48 2 

2. Berani mengambil risiko 49 50 2 

Memiliki Tujuan 1. Menetapkan tujuan 51 52 2 

2. Memiliki visi dan misi dalam hidup 53 54 2 
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2. Pedoman Skor 

Instrumen dalam penelitian ini dikembangkan dengan lima alternatif 

jawaban. Lima alternatif jawaban tersebut menggambarkan orientasi kepercayaan 

diri yang tersebar dalam pilihan SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), KS (Kurang 

Sesuai), TS (Tidak Sesuai), STS (Sangat Tidak Sesuai). Kriteria penyekoran 

instrumen disajikan pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.3 

Kriteria Penyekoran Instrumen Kepercayaan Diri 

 

Alternatif Jawaban 
Pemberian Skor 

Positif (favorable) Negatif (unfavorable) 

Sangat Sesuai (SS) 5 1 

Sesuai (S) 4 2 

Kurang Sesuai (KS) 3 3 

Tidak Sesuai (TS) 2 4 
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Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 5 

 

 

E. Uji Validitas 

1. Uji Kelayakan Instrumen 

Uji kelayakan instrumen untuk mengetahui tingkat kelayakan instrumen 

dari segi konstruk, isi dan bahasa. Uji kelayakan instrumen dilakukan oleh tiga 

dosen ahli untuk memberikan penilaian pada setiap item dengan kualifikasi 

Memadai (M) dan Tidak Memadai (TM). Item yang diberikan nilai M berarti item 

tersebut bisa digunakan dan item yang diberi nilai TM memiliki dua kemungkinan 

yaitu item tersebut tidak bisa digunakan atau masih bisa digunakan dengan 

merevisi terlebih dahulu. 

Hasil penilaian menunjukkan secara konstruk seluruh item pada angket 

kepercayaan diri termasuk memadai dan terdapat beberapa item yang perlu 

diperbaiki dari segi bahasa dan isi. Hasil penimbangan dari ketiga dosen ahli 

dapat disimpulkan bahwa item-item pernyataan dapat digunakan dengan adanya 

beberapa perbaikan yang dapat dilihat dari segi konstruk, bahasa dan isi agar 

mudah dipahami oleh peserta didik. 

 

 

2. Uji Keterbacaan 

Uji keterbacaan instrumen dilaksanakan kepada sampel setara di sekolah 

lain yang memiliki karakteristik yang hampir sama dengan sampel penelitian. 

Tujuan uji keterbacaan ini adalah untuk mengukur tingkat keterbacaan instrumen 

dari segi kata-kata, istilah dan kalimat secara utuh. Hasil uji keterbacaan adalah 

penyederhanaan kalimat tanpa mengubah makna dari pernyataan tersebut. 
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Berdasarkan uji keterbacaan pada tiga kelas tersebut, tidak terdapat 

kekeliruan dalam butir pernyataan. Para peserta didik memahami dan mampu 

untuk mencerna maksud dari setiap butir pernyataan. 

 

3. Uji Validitas Butir item 

Uji validitas butir item dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen 

yang digunakan layak untuk dijadikan alat uji dalam penelitian. Pengujian 

validitas alat pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian adalah seluruh 

item yang terdapat dalam angket yang mengungkap kepercayaan diri peserta 

didik. 

 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas Item Kepercayaan Diri Peserta didik 

 

Signifikansi No.Item Jumlah 

Valid 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,

26,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,

48,49,50,51,52,53,54 

46 

 

Pengujian validitas pada butir-butir item dilakukan dengan bantuan SPSS 

for Windows Versi 20.0. 

 

 

 

 

F. Uji Reliabilitas  
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Menurut Sukmadinata (2009:229), “reliabilitas berkenaan dengan tingkat 

keajegan atau ketetapan hasil pengukuran”. Suatu instrumen memiliki tingkat 

reliabilitas yang memadai, bila instrument tersebut digunakan mengukur aspek 

yang diukur beberapa kali hasilnya sama atau relatif sama. 

Berdasarkan hasil uji validitas menunjukan, dari 54 item pernyataan 

terdapat 46 item pernyataan yang valid dan dari 46 item pernyataan tersebut dapat 

digunakan untuk menghitung reliabilitas. Uji reliabilitas dihitung dengan 

menggunakan program SPSS for Windows Versi 20,0. 

Menurut sugiono (2011:257), klasifikasi rentang koefisien reliabilitas 

sebagai berikut: 

0,00 – 0,199 derajat keterandalan sangat rendah 

0,20 – 0,399 derajat keterandalan rendah 

0,40 – 0,599 derajat keterandalan cukup 

0,60 – 0,799 derajat keterandalan tinggi 

0,80 – 1,00 derajat keterandalan sangat tinggi 

Dari hasil pengolahan data dapat terlihat bahwa dari ke 46 item 

pernyataan, menunjukkan koefisien reliabitas sebesar 0.761 yang artinya tingkat 

korelasi dan derajat keterandalan instrumen kepercayaan diri berada pada kategori 

tinggi dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.  

 

Tabel 3.5 

Tingkat Reliabilitas Instrumen Kepercayaan Diri Peserta Didik 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 
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0,761 47 

 


