
 

 

Gian Sugiana Sugara, 2014 
Penggunaan konseling ego state untuk mengelola kemarahan (penelitian single subject pada 

siswa kelas xi smk profita bandung tahun ajaran 2013/2014) 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

BABIII 

METODE PENELITIAN 

 

 

Bab ini menguraikan pokok bahasan yang berkenaan dengan pendekatan 

penelitian, metode penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, 

definisi operasional variabel penelitian, penyusunan instrumen, prosedur 

penelitian dan teknis analisis data. 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan kuantitatif 

dan pendekatan kualitatif. Creswell (2012) menjelaskan bahwa pendekatan 

kuantitatif dipilih sebagai pendekatan penelitian ketika tujuan penelitian sebagai 

berikut: menguji teori; mengungkapkan fakta-fakta; menunjukkan hubungan antar 

variabel; dan memberikan deskripsi. 

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai 

tingkat kecenderungan kemarahan siswa dalam bentuk skor atau angka. 

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui pengaruh perlakuan konseling 

ego stateterhadap target perilaku, yaitu melalui analisis visual. Analisis visual 

digunakan untuk mengetahui besaran efektivitas konseling ego state dalam 

mengelola kemarahan siswa. 

 

B. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode quasi-eksperiment 

yang penentuan sampel penelitiannya disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu 

yang akan diteliti. Creswell (2012) menyatakan desain eksperimen digunakan 

apabila ingin menentukan kemungkinan pengaruh antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. Sesuai dengan pernyataan tersebut, tujuan dari 



39 

 

 
 

Gian Sugiana Sugara, 2014 
Penggunaan konseling ego state untuk mengelola kemarahan (penelitian single subject pada 

siswa kelas xi smk profita bandung tahun ajaran 2013/2014) 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

penelitian ini adalah menguji keefektifan konseling ego state dalam mengelola 

kemarahan.  

 

C. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan yaitu subjek tunggal (single subject). 

Menurut Rosnow dan Rosenthal (Sunanto, Takeuchi & Nakata, 2006) desain 

subjek tunggal memfokuskan pada data individu sebagai sampel penelitian. 

Penelitian dengan subjek tunggal digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku 

individu setelah mendapatkan penanganan. Hal tersebut dilakukan agar hasil 

penelitian dapat dilihat secara lebih akurat dengan membandingkan kondisi 

individu sebelum mendapatkan penanganan (baseline 1) dengan kondisi individu 

setelah mendapatkan penanganan (baseline 2). Dengan demikian, akan didapatkan 

gambaran mengenai dampak penggunaan konseling ego state dalam mengelola 

kemarahan siswa. 

Desain yang digunakan sebagai berikut. 

 

  

 

       
 (Sunanto, Takeuchi& Nakata, 2006) 

 
Keterangan: 

A : Baseline 

B : Intervensi 

 

Desain single subject yang digunakan yaitu A – B yang terdiri dari dua 

kondisi. Pertama,baseline (A) merupakan kondisi awal profil ekpresi kemarahan 

siswa sebelum diberikan intervensi, dan pengukuran pada kondisi baseline 

dilakukan secara berulang sampai stabil dengan menggunakan instrumen 

A – B 

38 



40 

 

 
 

Gian Sugiana Sugara, 2014 
Penggunaan konseling ego state untuk mengelola kemarahan (penelitian single subject pada 

siswa kelas xi smk profita bandung tahun ajaran 2013/2014) 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

pengungkap kemarahan dan dilakukan wawancara untuk memvalidasi data yang 

didapatkan. Kedua, intervensi (B) yaitu kondisi subjek penelitian selama 

diberikan intervensi. Intervensi yang diberikan yaitu konseling ego state dan 

setelah subjek diberikan intervensi dilakukan pengukuran kembali denga 

menggunakan instrumen. Berikut grafik prosedur dasar desain A – B. 

 

 

 

 Frekuensi        Baseline (A) Intervensi (B) 

 

 

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    

    Sesi (waktu) 

 

D. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMK Profita Bandung Jalan Pajagalan No. 57 

Kec.Astana Anyar Kota Bandung. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas XI SMK Profita Bandung Tahun Ajaran 2013 / 2014. Sampel penelitian 

adalah siswa kelas XI SMK Profita Bandung yang memiliki skor kecenderungan 

kemarahan yang tidak terkelola. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. 

Cresswell (2012) menyatakan simple random sampling merupakan bentuk paling 

populer dan ketat dalam probability sampling. Dalam prosedur ini, individu dalam 

populasi dipilih sehingga mencapai ukuran sampel yang diinginkan. Sampel 

penelitian diambil sebanyak 3 orang yaitu 1 orang siswa laki-laki yang mengalami 

kecenderungan ekspresi kemarahan reaktif. 2 orang siswa yang mengalami 
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kecenderungan ekspresi kemarahan instrumental yang terdiri dari 1 orang laki-laki 

dan 1 orang perempuan. 

 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Kemarahan (Anger) 

Kemarahan (anger) menurut DiGiuseppe dan Tafrate (2007: 60) 

merupakan perasaan internal, mental dan subjektif yang diasosiasikan dengan 

perubahan kognisi dan psikologis pada seseorang. Sedangkan menurut 

Spielberger (2010) kemarahan merupakan keadaan emosional yang 

mempengaruhi perasaan dan bervariasi dari yang tingkat mengganggunya ringan 

sampai kepada berat, serta dihubungkan dengan perubahan pada sistem syaraf. 

Novaco (Di Giuseppe dan Tafrate, 2007: 21) menjelaskan kemarahan sebagai 

emosi negatif yang merupakan hasil dari pengalaman subjektif seseorang terhadap 

orang lain atau terhadap suatu situasi yang dipersepsikan sebagai keadaan yang 

tidak menyenangkan. Burney (2001) menjelaskan bahwa kemarahan adalah reaksi 

atau respon terhadap situasi yang memprovokasi dan diekspresikan secara 

langsung atau tertunda. 

Kemarahan dalam penelitian ini adalah reaksi atau respon terhadap situasi 

yang dipersepsikan sebagai keadaan yang tidak menyenangkan atau situasi yang 

memprovokasi dan diekspresikan dalam bentuk kemarahan reaktif (Reactive 

Anger), kemarahan instrumental (Instrumental Anger) atau pengendalian 

kemarahan (Anger Control). Ada tiga bentuk ekspresi kemarahan yang diukur 

yakni : 

1. Kemarahan Reaktif (Reactive Anger) yakni respon marah yang diekspresikan 

langsungterhadap beberapa peristiwa yang dianggap negatif, mengancam, 

atau takut terprovokasi. 
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2. Kemarahan Intrumental (Instrumental Anger) yakni respon marah yang tidak 

diekspresikan atau terpendam sehingga menjadi emosi negatif yang 

memunculkan atau merencanakan pembalasan. 

3. Pengendalian Kemarahan (Anger Control) yakni strategi proaktif kognitif 

atau perilaku dalam menanggapi situasi yang memunculkan kemarahan 

 

2. Konseling Ego State 

Konseling ego state merupakan pemberian intervensi dalam bentuk 

konseling dari konselor atau peneliti kepada siswa kelas XI SMK Profita Bandung 

yang teridentifikasi mengalami kecenderungan kemarahan yang tidak terkelola 

melalui proses konseling ego state yang terdiri proses tahapan regresi, ekspresi, 

pelepasan dan penenangan ego state yang pemarah dengan cara mencari ego state 

yang lebih dewasa (mature) dan mau mengasuh (nurturing) ego state yang 

pemarah. 

 

 

F. Konstruk Instrumen Penelitian 

1. Pengembangan Instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk skala 

Thurstone. Dalam metode ini, penilai atau siswa diminta untuk memilih salah satu 

dari tiga respon dari setiap situasi.Respon yang dipilih adalah yang lebih 

menggambarkan karakteristik dirinya, atau sesuatu yang lebih disukai, tergantung 

pada tujuan pengukuran. Instrumen dikembangkan dengan cara mengembangkan 

suatu situasi sosial yang memicu provokasi kemarahan dimana siswa diminta 

untuk menjawab reaksi atau respon terhadap situasi tersebut dengan memberikan 

3 (tiga) pilihan jawaban yang mengidentifikasi tipe ekspresi kemarahan siswa.  
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2. Kisi-Kisi Instrumen 

Berdasarkan definisi operasional variabel di atas, maka dikembangkan 

kisi-kisi intrumen kemarahan remaja untuk mengetahui profil intensitas 

kemarahan remaja. 

 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi Instrumen Kemarahan 

Dimensi Aspek Indikator No. Item 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ekspresi 
Kemarahan 

Kemarahan 
Reaktif  

(Reactive Anger) 

Respon langsungterhadap 
beberapa peristiwa yang 

dianggap negatif, 
mengancam, atau mudah 
terprovokasi. 

 

1a, 2b, 3c, 4a, 5b, 6c, 
7a, 8b, 9c, 10a, 11b, 

12c, 13a, 14b, 15c, 
16a, 17b, 18c, 19a, 
20b, 21c, 22a, 23b, 

24c, 25a, 26b, 27c, 
28a, 29b, 30c, 31a, 

32b, 33c, 34a, 35b, 
36c, 37a, 38b, 39c, 
40a, 41b, 42c, 43a, 

44b, 45c 

Kemarahan 
Instrumental 

(Instrumental 
Anger) 

Respon marah yang tidak 
diekspresikan atau 

terpendam sehingga 
menjadi emosi negatif yang 
memunculkan atau 

merencanakan pembalasan 
 

1b, 2c, 3a, 4b, 5c, 6a, 
7b, 8c, 9a, 10b, 11c, 

12a, 13b, 14c, 15a, 
16b, 17c, 18a, 19b, 
20c, 21a, 22b, 23c, 

24a, 25b, 26c, 27a, 
28b, 29c, 30a, 31b, 

32c, 33a, 34b, 35c, 
36a, 37b, 38c, 39a, 
40b, 41c, 42a, 43b, 

44c, 45a 

Pengendalian 
Kemarahan 

(Anger Control) 

Strategi proaktif kognitif 
atau perilaku dalam 

menanggapi situasi yang 
memunculkan kemarahan 

 

1c, 2a, 3b, 4c, 5a, 6b, 
7c, 8a, 9b, 10c, 11a, 

12b, 13c, 14a, 15b, 
16c, 17a, 18b, 19c, 

20a, 21b, 22c, 23a, 
24b, 25c, 26a, 27b, 
28c, 29a, 30b, 31c, 

32a, 33b, 34c, 35a, 
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36b, 37c, 38a, 39b, 
40c, 41a, 42b, 43c, 

44a, 45b 

 

 

3. Pedoman Skoring 

Pedoman skoring menggunakan skala pilihan yang tertutup dimana siswa 

harus memilih salah satu pilihan. Instrumen yang digunakan adalah angket 

berstruktur dengan bentuk jawaban tertutup. Angket bentuk ini merupakan angket 

yang jawabannya telah tersedia dan responden hanya menjawab setiap pernyataan 

dengan cara memilih alternatif jawaban yang telah disediakan (Arikunto, 2010). 

Pada instrumen ini, setiap item memiliki nilai yang bobotnya adalah sebagai 

berikut : 

Skor 2 untuk pilihan jawaban (Kemarahan Reaktif) 

Skor 3 untuk pilihan jawaban (Kemarahan Instrumental) 

Skor 1 untuk pilihan jawaban (Pengendalian Kemarahan) 

 

G. Proses Pengembangan Instrumen 

1. Uji Validitas 

Validitas merupakan tingkat penafsiran kesesuaian hasil yang dimaksudkan 

instrumen dengan tujuan yang diinginkan oleh suatu instrumen (Creswell, 2012). 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan 

(Arikunto, 2010: 211). Uji validitas dalam penelitian terdiri dari uji kelayakan 

instrumen, uji keterbacaan instrumen, dan uji coba butir item instrumen. 

 

a. Uji Kelayakan Instrumen 

Instrumen yang telah disusun diuji untuk mengetahui kelayakannya dari segi 

bahasa, konstruk dan isi. Penimbangan uji kelayakan Instrumen dilakukan oleh 
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tiga dosen ahli, yaitu dengan meminta pendapat dosen ahli untuk memberikan 

penilaian pada setiap item dengan kualifikasi Memadai (M) dan Tidak Memadai 

(TM). Item yang diberi 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 revisi. 

Hampir seluruh item pada instrumen ekspresi kemarahan termasuk 

memadai. Terdapat item-item yang perlu diperbaiki dari segi bahasa dan isi. Hasil 

penimbangan dari tiga dosen ahli dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya item-

item pernyataan dapat digunakan dengan beberapa perbaikan redaksi agar mudah 

dipahami siswa. Selain itu, penimbangan lain adalah mengenai beberapa alternatif 

jawaban yang diubah menjadi lebih singkat dan jelas. 

 

b. Uji Keterbacaan 

Uji keterbacaan instrumen dilakukan terhadap lima orang siswa Kelas XI 

SMK Profita Bandung yang tidak diikutsertakan dalam sampel penelitian dan 

memiliki karakteristik yang hampir sama dengan sampel penelitian. Uji 

keterbacaan dimaksudkan untuk melihat sejauhmana keterbacaan instrumen oleh 

responden siswa Kelas XI sebelum digunakan untuk kebutuhan penelitian. Hasil 

uji keterbacaan oleh lima orang siswa menunjukkan bahwa item pada angket 

kemarahan sudah dapat dipahami. 

 

c. Uji Coba Butir Item Instrumen 

Pengujian validitas dilakukan terhadap seluruh butir item pada instrumen 

yang mengungkap ekspresi kemarahan siswa. Pengujian vaiditas butir item 

dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi skor setiap butir item 

menggunakan rumus korelasi product moment. Adapun rumusnya adalah sebagai 

berikut (Furqon, 2008:103). 
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Keterangan : 

rxy  = Koefisien korelasi X dan Y 

∑XY = Jumlah hasil kali dari X dan Y 

∑X2 = Kuadrat dari variabel X 

∑Y2 = Kuadrat dari variabel Y 

N = Jumlah responden 

Semakin tinggi nilai validitas pernyataan menunjukkan semakin valid pula 

instrument tersebut digunakan dilapangan. Signifikansi diperoleh dengan mencari 

t hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

21

2

r

n
rt




  

Keterangan : 

t = harga thitung untuk tingkat signifikansi 

r = koefisien korelasi 

n = banyaknya subjek 

 

Setelah diperoleh nilai thitung, langkah selanjutnya adalah membandingkan 

dengan ttabel untuk mengetahui tingkat signifikansinya dengan ketentuan t hitung > 

ttabel. Pengujian validitas instrumen kemarahan dilakukan dengan menggunakan 

bantuan program Microsoft Excel 2007. Hasil pengujian validitas instrumen  

kemarahan siswa dengan menggunakan rumus korelasi product moment 

didapatkan bahwa 45 item dinyatakan valid semuanya pada tingkat kepercayaan 

95%.  
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2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Pengujian reliabilitas bertujuan untuk melihat kemantapan sebuah 

instrumen atau mengukur sejauh mana instrumen tersebut mampu menghasilkan 

skor-skor secara konsisten.Uji reliabilitas instrumen kemarahan 

siswamenggunakan metode Alpha Cronbach’s, dengan rumus sebagai berikut. 

  

   = (
 

   
) (  

∑  
 

  
 ) 

 

Keterangan:  

r11     =  Reliabilitas tes yang dicari 

∑  
 =  Jumlah varians skor tiap-tiap item 

  
  =  Varians total 

  =  Banyaknya soal (Arikunto, 2010:196). 

 

Sedangkan rumus untuk mencari varian semua item adalah:  

 

    
∑     

 ∑   

 

 
 

Keterangan: 

∑  = Jumlah skor 

∑     = Jumlah kuadrat skor 

  = Banyaknyasampel 

 

Uji reliabilitas alpha cronbach dilakukan dengan bantuan SPSS 17 dan 

Microsoft Excell 2007. Tolak ukur koefesien reliabilitas dengan menggunakan 

kriteria pedoman koefesien korelasi sebagai berikut. 

 

Tabel 3.2 

Interpretasi Reliabilitas 
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Koefisien Korelasi Kriteria reliabilitas  
0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Cukup 

0,60 – 0,799 Tinggi 

0,80 – 1,00 Sangat tinggi 

 

Hasil uji reliabilitas terhadap instrumen kemarahan siswa dengan 

menggunakan Microsoft excel 2007 menunjukkan reliabilitas sebesar 0,862. Hal 

ini menunjukkan tingkat derajat keterandalan instrumen kemarahan siswa setelah 

dilakukan uji reliabilitas adalah sangat tinggi, oleh karena itu instrumen 

kemarahan siswa mampu menghasilkan skor secara konsisten. 

 

3. Korelasi Antar Tipe Ekspresi Kemarahan 

Instrumen yang dikembangkan berfungsi untuk mengukur dominan atau 

kecenderungan tipe ekspresi kemarahan dari siswa.Asumsi yang digunakan adalah 

setiap orang memiliki tipe ekspresi kemarahan baik tipe ekspresi kemarahan 

reaktif, kemarahan instrumental dan pengendalian kemarahan. Hasil perhitungan 

korelasi antar tipe ekspresi kemarahan menggunakan SPSS 20 menunjukkan 

adanya hubungan yang signifikan diantara tipe ekspresi kemarahan. Berikut hasil 

korelasi antar tipe ekspresi kemarahan : 

 
Tabel 3.3 

Tabel Korelasi Antar Tipe Ekspresi Kemarahan 

 

 
Kemarahan 

Reaktif 
Kemarahan 
Instrumental 

Pengendalian 
Kemarahan 

Kemarahan 
Reaktif 

Pearson Correlation 1 ,337 -,924 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

N 199 199 199 

Kemarahan 
Instrumental 

Pearson Correlation ,337 1 -,671 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

N 199 199 199 
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Pengendalian 
Kemarahan 

Pearson Correlation -,924 -,671 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

N 199 199 199 

 

 Hasil korelasi diatas menujukkan bahwa hubungan antara tipe ekspresi 

kemarahan reaktif dengan kemarahan instrumental memiliki korelasi sebesar 

0,337. Sementara korelasi kemarahan reaktif dengan pengendalian kemarahan 

sebesar -0,924. Dan Korelasi kemarahan instrumental dengan pengendalian 

kemarahan sebesar -0,761. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

bersipat positif dan negatif antara tipe ekspresi kemarahan.Implikasi terhadap 

hasil korelasi ini adalah bahwa semakin tinggi tipe ekspresi pengendalian 

kemarahan, maka semakin rendah tipe ekspresi kemarahan reaktif dan kemarahan 

instrumental. Dan begitu sebaliknya, semakin tinggi tipe ekspresi kemarahan 

reaktif dan kemarahan instrumental, maka semakin rendah tipe ekspresi 

pengendalian kemarahan. 

 

H. Prosedur Penelitian. 

1. Pelaksanaan Baseline 

Penyebaran instrument kemarahan diberikan kepada siswa kelas XI SMK 

Profita Bandung untuk mengetahui profil ekspresi kemarahan. Kegiatan dilakukan 

sebagai tes awal (baseline) dan untuk mendapatkan data mengenai kondisi awal 

sebagai gambaran umum profil kemarahan siswa kelas XI SMK Profita Bandung. 

Sampel penelitian dipilih dari siswa memiliki skor kemarahan yang tidak terkelola 

dengan bentuk dominan ekspresi kemarahan reaktif dan kemarahan instrumental. 

Pengukuran baseline dilaksanakan selama 3 kali dalam 3 minggu sampai kondisi 

sampel menunjukkan hasil yang stabil. 

 

2. Perancangan Intervensi 
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Pemberian intervensi dengan menggunakan teknik konseling ego state 

dilakukan terhadap siswa yang memilikisiswa memiliki skor kemarahan yang 

tidak terkelola dengan bentuk dominan ekspresi kemarahan reaktif dan kemarahan 

instrumental berdasarkan hasil baseline. Komponen rancangan intervensi 

konseling ego state untuk mengelola kemarahan adalah sebagai berikut. 

 

a. Rasional 

Emosi adalah bagian terpenting dari manusia serta merupakan aspek 

perkembangan yang terdapat padasetiap manusia. Karena emosi, individu mampu 

untuk merasakan keadaan dirinya. Secara umum terdapat dua macam emosi pada 

manusia yaitu emosi positif dan emosi negatif (Faupel, Herrick & Sharp, 2011: 3). 

Senang dan bahagia merupakan salah satu bentuk dari emosi positif, sedangkan 

marah (anger) dansedih merupakan contoh dari emosi negatif (Shaffer, 2009: 

285).Emosi pada manusiadiperlukan untuk melakukan adaptasi dengan lebih 

mudah. Ketika individu mampu untuk mengelola emosinya secara positif, maka 

individu akan mampu dalam mengendalikan dirinya. Untuk itu, sesuai dengan 

yang dijelaskan Bhave dan Saini (2009: 3)yang mengatakan bahwa manusia perlu 

mempelajari bagaimana cara merekamengendalikan emosinya agar dapat 

beradaptasi dengan baik. 

Marah merupakan bagian dari emosi yang mengandung muatan emosi 

yang negatif. Walaupun termasuk sebagai emosi negatif, akan tetapi kemunculan 

marah tidak selalu menjadi tanda dari adanya ketidakstabilan emosi, melainkan 

merupakan emosi alami yang dialami oleh setiap orang baik itu anak-anak, 

remaja, dan orang dewasa (Golden, 2003: 15). Hal ini sesuai dengan pendapat 

Perritano (2011:23) yang menjelaskan bahwa perubahankondisi mental kitayang 

terjadi pada diri kita akan menimbulkan emosi tertentu. Marah memiliki dua sisi 

yakni sisi positif dan negatif. Memiliki makna positif jika marah diekspresikan 
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dengan cara yang pantas sehingga dapat membantu individu dalam 

mengekspresikan berbagai perasaan dengan cara yang dapat diterima lingkungan, 

membantu menyelesaikan masalah, dan juga mampu memotivasi dalam mencapai 

tujuan yang positif (Bhave & Saini, 2009: 11). Memiliki makna negatif, jika 

marah diekspresikan dalam cara yang tidak pantas seperti merusak benda, 

bertindak agresif baik verbal maupun fisik yang dapat mengganggu hubungan 

interpersonal. 

Terdapat berbagai macam hal yang dapat menyebabkan munculnya rasa 

kemarahan pada seseorang. Hal yang paling sering dapat menyebabkan 

munculnya rasa kemarahan adalah ketika seseorang menghadapi suatu situasi 

yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Dalam hal ini kemarahan 

muncul sebagai reaksi dari perasaan frustrasi ataupun kecewa ketika memiliki 

keinginan yang tidak terpenuhi (Bhave & Saini, 2009: 5). Akibatnya, seringkali 

siswa tidak mampu mengendalikan dirinya dimana ketika tidak mampu mengelola 

kemarahan menyebabkan perilaku agresif baik secara verbal maupun fisik 

(Nindita, 2012). 

Di Giusepe dan Tafrate (2007) menjelaskan bahwa individu yang 

mengalami kemarahan perlu mendapatkan layanan konseling agar mampu 

mengendalikan dirinya. Jika kemarahan tidak terkendali, maka akan 

mengakibatkan perilaku agresif bahkan dapat mengalami depresi. 

Mengelolakemarahan (anger management) merupakan hal yang penting 

dilakukan dalam kehidupan manusia. Karena mengelola kemarahan, manusia 

dituntut untuk mampu mengekspresikan kemarahan yang mereka miliki dengan 

cara yang dapat diterima oleh lingkungan, dan tidak menyakiti diri sendiri ataupun 

orang lain (Burt, 2012).Remaja yang tidak mampu mengelola kemarahan 

cenderung mengekspresikan emosi mereka dengan menangis atau berteriak. 

Dengan sedikit atau tanpa provokasi sama sekali, remaja dapat menjadi sangat 
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marah kepada orangtuanya atau memproyeksikan perasaan-perasaan mereka yang 

tidak menyenangkan kepada orang lain (Santrock, 2007). Santrock memaparkan 

bahwa banyak remaja yang belum mampu mengelola emosi  secara efektif. 

Sebagai akibatnya, remaja rentan mengalami depresi dan kemarahan yang akan 

memicu berbagai masalah, seperti penyalahgunaan obat, kenakalan atau gangguan 

makan.  

Kegagalan dalam mengelola kemarahan ternyata berdampak pada aspek 

kehidupan siswa. Penelitian Law, Wong, & Song pada tahun 2004 menyatakan 

individu yang tidak mampu mengelola emosi akan mengalami kesulitan dalam 

berinteraksi dengan seseorang (Hudgson & Wertheim, 2007). Penelitian 

Mustamsikin (2011) menemukan bahwa kemampuan pengelolaan emosi memberi 

pengaruh yang signifikan terhadap perilaku agresif siswa. Caruso & Salovey 

(2005) menyebutkan bahwa ketidakmampuan seseorang dalam mengelola emosi 

akan berdampak pada berbagai perilaku yang maladaptif, seperti terjerumus 

kepada narkotika dan minuman keras,  bersikap agresif, serta prokrastinasi 

Berdasarkan pengumpulan data awal terhadap siswa kelas XI SMK Profita 

Bandung Tahun Ajaran 2013/2014 diperoleh gambaran umum sebanyak 19,60 % 

siswa mmiliki profil kemarahan pada kategori tinggi, sebanyak 61,31% siswa 

memiliki profil kemarahan pada kategori sedang, dan sebanyak 19,10% siswa 

memiliki profil kemarahan pada kategori rendah. Kecenderungan kemarahan yang 

dialami adalah dominan yang pertama pengendalian kemarahan, kemudian 

kemarahan reaktif dan terakhir kemarahan instrumental. Data di atas, menunjukan 

bahwa diperlukan sebuah penanganan untuk membantu siswa dalam mengelola 

kemarahan agar siswa memiliki kemampuan mengelola kemarahan yang sehat. 

Untuk itu, dikembangkan intervensi pengelolaan kemarahan melalui 

penggunaan konseling ego state.Intervensi yang dikembangkan dalam setting 

individual. Emmerson (2010) menjelaskan bahwa konseling ego state dapat 
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digunakan untuk meningkatkan pengelolaan kemarahan. Dalam pandangan ego 

state, konseli yang mengalamai kemarahan karena konseli belum mampu 

menerima perasaan marah yang terjadi pada dirinya. Emmerson (2010: 136) 

berpendapat bahwa konseli yang tidak mampu mengelola rasa marah karena tidak 

dilepaskan rasa marah tersebut atau bingung tentang bagaimana cara melepaskan 

marah secara tepat. Menekan rasa marah ini akan menyebabkan konseli 

mengalami distress secara internal dan ketika mengekspresikan secara tidak tepat 

akan menyebabkan masalah sosial. Ketidakmampuan mengelola ini dapat 

menyebabkan kecemasan yang berujung pada depresi (Emmerson, 2010: 137). 

Untuk itu, konseling ego state dipandang tepat digunakan sebagai intervensi bagi 

konseli dengan masalah pengelolaan rasa marah.  

 

b. Tujuan Intervensi 

Secara umum tujuan intervensi konseling ego state adalah untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam mengelola kemarahan terhadap situasi 

yang memprovokasi munculnya kemarahan. Secara khusus tujuan intervensi 

adalah : 

1. Mengubah perasaan marah menjadi lebih tenang dan terkelola 

2. Menghentikan perilaku agresif dan melepaskan kemarahan secara tepat 

3. Mengalokasikan dimana adanya kesakitan, trauma, kemarahan atau frustrasi 

dalam ego state dan memfasilitasi ekspresi, melepaskan emosi negatif, 

memberikan rasa nyaman serta memberdayakan diri 

4. Memfasilitasi fungsi komunikasi di antara ego state yang negatif sehingga 

dapat berubah menjadi positif 

5. Menolong klien mengenal ego state mereka sehingga klien dapat mengelola 

kemarahan 

6. Mengatasi konflik diri atau konflik ego state yang menyebabkan kemarahan 
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c. Asumsi Dasar 

Asumsi pelaksanaan intervensi ini adalah : 

1. Kemarahan adalah emosi negatif yang merupakan hasil dari pengalaman 

subjektif seseorang terhadap orang lain atau terhadap suatu situasi yang 

dipersepsikan sebagai keadaan yang tidak menyenangkan (Novaco, 2003). 

2. Siswa yang tidak mampu mengelola kemarahan membutuhkan layanan 

konseling untuk mengelola kemarahan agar mampu mengendalikan dirinya 

(DiGiusefe dan Tafrate, 2007) 

3. Konseling ego state dapat digunakan untuk mengelola kemarahan siswa 

(Emmerson, 2010) 

 

d. Sasaran Intervensi 

Intervensi dilakukan terhadap 3 orang siswa yang berada dalam kategori 

tinggi terdiri dari 2 orang siswa laki-laki dan 1 orang siswa perempuan.Adapun 

ketiga subjek intervensi adalah : 

1. IA memiliki skor kemarahan pada kategori tinggi. Bentuk ekspresi 

kemarahan yang dominan adalah kemarahan instrumental   

2. HF memiliki skor kemarahan pada kategori tinggi. Bentuk ekspresi 

kemarahan yang dominan adalah kemarahan instrumental 

3. YH memiliki skor kemarahan pada kategori tinggi. Bentuk ekspresi 

kemarahan yang dominan adalah kemarahan reaktif. 

 

e. Prosedur Pelaksanaan 

Prosedur konseling ego state dalam mengelola kemarahan dilakukan 

dengan langkah- langkah sebagai berikut : 
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1. Joining and rapport-building atau membangun hubungan yang positif dengan 

konseli agar konseli terlibat dalam sesi intervensi. Konselor menjelaskan 

maksud dan tujuan dari konseling yang akan diikuti konseli.  

2. Accesing Ego State yakni tahapan dimana konselor mengakses Ego State 

yang mengalami kemarahan dan memberi nama ego state tersebut 

3. Bridging to orign problem yakni tahapan selanjutnya melakukan regresi 

untuk mengetahui kejadian pertama kali munculnya ego state kemarahan. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui akar masalah yang terjadi pada diri konseli. 

4. Expression Phase adalah melakukan proses ekspresi terhadap ego state yang 

negatif (introject) yang memunculkan pengalaman kemarahan. Setelah akar 

masalah yang menjadi pengalaman kemarahan bagi konseli diketahui, 

langkah selanjutnya adalah melakukan proses ekspresi terhadap ego state 

negatif (introject). Dalam tahapan ini, konseli harus mengekspresikan dan 

mengungkapkan permasalahan atau emosi yang terpendam. Secara khusus 

ego state yang mengekpresikan emosi tersebut harus ego state yang terluka. 

5. Removal Phase adalah tahapan ketika konselor melakukan removal atau 

pelepasan, setelah proses mengekspresikan perasaan marah selesai. 

Tujuannya membantu ego state yang terluka untuk melakukan pelepasan dari 

ego state negatif yang masih melekat. 

6. Relief Phase adalah tahapan melakukan proses relief atau penenangan. 

Setelah melakukan proses pelepasan ego state negatif, langkah selanjutnya 

adalah melakukan proses penenangan (relief) yaitu dengan memanggil ego 

state yang lebih dewasa (mature) dan mau mengasuh (nurturing) ego state 

yang terluka tadi. Bila ego state yang dewasa dan mau mengasuh tidak 

muncul sama sekali, maka konselor dapat memanggil ego state introject yang 

lebih dewasa dan mau mengasuh ego state yang terluka tersebut. Caranya 
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adalah konselor dapat meminta konseli untuk memanggil bagian dari konseli 

yang lebih dewasa dan matang kemudian beri nama ego state tersebut. 

 

f. Indikator Keberhasilan 

Evaluasi keberhasilan intervensi untuk mengelola kemarahan siswa 

dilakukan pada setiap sesi intervensi. Konseli yang berhasil mengikuti kegiatan 

intervensi adalah konseli yang mampu mengubah ego state yang negatif menjadi 

ego state yang positif dan memberdayakan. Selain itu, konseli juga mengetahui 

fungsi ego state dalam hidupnya dan mampu memanfaatkannya dalam 

memberdayakan dirinya.  

Lembar evaluasi diberikan setelah siswa mengikuti setiap sesi konseling. 

Lembar evaluasi ini yang digunakan dalam mengukur sejauh mana keefektifan 

proses konseling. Salah satu sumber evaluasi ini adalah analisis terhadap 

homework berupa „Anger Meter‟ dimana konseli melakukan identifikasi perasaan 

marahnya dengan „Anger Meter‟ setiap mengalami situasi atau kejadian yang 

memprovokasi munculnya kemarahan. 

Untuk mengetahui pengaruh penggunaan konseling ego state dalam 

mengelola kemarahan siswa, maka setiap sesi konseling dilakukan post-test yang 

bertujuan untuk melihat perubahan konseli dari setiap sesi konseling yang telah 

dijalani. Adapun instrumen atau alat ukur yang digunakannya adalah dengan 

menggunakan instrumen kemarahan yang dikembangkan oleh peneliti. Evaluasi 

keberhasilan secara keseluruhan dilihat dengan menurunnya profil kemarahan 

yang dialami oleh partisipan penelitian yang dapat dilihat dari grafik penelitian. 

 

3. Pelaksanaan Intervensi dan Pengukuran 

Pelaksanaan intervensi dilakukan sesuai dengan rancangan intervensi yang 

telah disusun dengan menggunakan desain A–B pada penelitian single subject. 
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Pelaksanaan pengukuran intervensi dilakukan pada setiap akhir sesi dari 

keseluruhan proses konseling. Pengukuran intervensi diberikan seperti halnya 

post-test yaitu berupa instrumen kemarahan untuk melihat adanya perubahan 

perilaku siswaselama proses pemberian intervensi. 

 

I. Analisis Data 

Penelitian ini memiliki tiga pertanyaan penelitian. Secara berurutan, 

masing-masing pertanyaan penelitian dijawab dengan cara sebagai berikut. 

1. Pertanyaan penelitian satu mengenai gambaran tingkat kemampuan 

pengelolaan emosi siswa kelas XI SMK Profita Bandung dijawab dengan : 1) 

menghitung jumlah skor tiap siswa, 2) menghitung rata-rata skor tiap siswa, 

3) menghitung simpangan baku dari keseluruhan skor siswa, 4) mengubah 

skor mentah menjadi skor baku (Z) dengan rumus sebagai berikut : 

 

Z =  

X      = Skor total 

Xbar = skor rata-rata 

S      = Simpangan baku 

 

Setelah diperoleh jumlah skor baku, data dikelompokkan ke dalam tiga 

kategori yakni rendah, sedang, dan tinggi mengacu pada kategorisasi pada tabel 

3.4 berikut. 

 

Tabel 3.4 

Kategorisasi Profil Kemarahan Siswa 

 

Skor Kategori 

Z < -1 Rendah 
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-1 > Z > 1 Sedang 

Z > 1 Tinggi 

 

2. Pertanyaan penelitian kedua mengenai pelaksanaan konseling ego state untuk 

mengelola kemarahan siswa. Peneliti merancang program intervensi 

berdasarkan hasil pre-test. 

3. Pertanyaan penelitian ketiga mengenai efektivitas penggunaan konseling ego 

state dirumuskan ke dalam hipotesis “konseling ego state efektif dalam 

mengelola kemarahan siswa”. Ada dua teknik analisis data yang digunakan 

dalam menjawab pertanyaan penelitian ini yakni  

a. Analisis Visual 

Menurut Sunanto, Takeuchi& Nakata (2006) analisis data pada 

penelitian eksperimen pada umumnya menggunakan teknik statistik inferensial 

sedangkan pada penelitian subyek tunggal analisis data cenderung menggunakan 

statistik deskriptif yang sederhana. Dalam penelitian ini, analisis datanya 

dimaksudkan untuk mengetahui efek atau pengaruh intervensi terhadap perilaku 

sasaran yang ingin diubah dengan menggunakan analisis visual yakni analisis 

dilakukan dengan melakukan penggalian data secara langsung dan ditampilkan 

dalam bentuk grafik (split-middle technique). Menurut Barlow, Nock & Hersen 

(2008), menjelaskan bahwa bukti adanya intervensi yang efektifa dalah 

ditunjukkan oleh perbedaan yang berarti antara nilai rata-rata peserta 

dikondisi.Untuk itu komponen penting yang dianalisis dengan cara ini adalah 

banyaknya data dalam setiap kondisi yang disebut dengan panjang kondisi (level) 

dan kecenderungan arah grafik (trend). 

 

b. Analisis Statistik 

Untuk melihat keefektifan data perubahan yang terjadi, maka dilakukan 

analisis statistik sederhana.Nourbakhsh & Ottenbacher (1994) menjelaskan teknik 
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dua standar deviasi (two standard deviation method) adalah teknik analisis 

statistik yang dapat digunakan untuk melihat efektivitas atau perubahan antara 

kondisi baseline dan intervensi.Nourbakhsh & Ottenbacher menjelaskan langkah-

langkah sebagai berikut mencari dua standar deviasi yakni : 1) mencari terlebih 

dahulu standar deviasi pada kemudian dikalikan dua dan hasilnya adalah dua 

standar deviasi; 2) mencari rata-rata baseline dan membuat garis lurus dengan 

menggunakan titik rata-rata baseline; 3) membuat garis dari titik rata-rata setelah 

dikurangi dua standar deviasi dibawah garis baseline; 4) intervensi dikatakan 

terjadi perubahan secara efektif jika ada dua titik yang berada dibawah garis dua 

standar deviasi. 

Analisis lain yang digunakan adalah dengan melihat penurunan atau 

kenaikan pada kecenderungan arah grafik (trend). Untuk itu, seperti yang 

dikatakan oleh Tankersley, Harjusala-Webb, dan Landrum(2008) menyarankan 

bahwa perubahan tren adalah bukti terbaik untuk mendukung efek pengobatan 

dalam desain penelitian subjek tunggal. Untuk tujuan ini, peneliti menganalisis 

menaik atau menurun tren dalam data seluruh kondisi dan dihitung "kenaikan atau 

penurunan garis lurus" dengan menghitung kuadrat regresi (Horner etal., 2005). 

Koefisien nilai determinasi juga dihitung untuk menilai tren diprediksi dengan 

menggunakan SPSS 20. Nilai R2 yang ditafsirkan mengikuti pedoman Cohen 

(1988). Menurut Cohen, nilai R2 dari 0.01 menunjukkan efek yang kecil, nilai R2 

dari 0,09 menunjukkan efek sedang, dan nilai R2 dari 0,25 menunjukkan efek yang 

besar. Hal ini mengandung pengertian, semakin nilai koefisien regresi mendekati 

1, maka semakin tinggi prediksiakan terjadi. 

Untuk menegaskan besarnya efek intervensi dianalisis dengan menghitung 

percentage Non-Overlapping Data (PND) antara baseline dan fase intervensi 

(Morgan &Morgan, 2009). Karena konseling ego state diharapkan dapat 

mengurangi kemarahan siswa, PND dihitung dengan menggunakan data yang 
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paling bawah dari skor baseline dan dibuat garis lurus dari titik tersebut. Secara 

khusus, analisis visual dan deskriptif dilakukan untuk memeriksa jumlahtitik pada 

fase intervensi yang berada dibawah garis titik terbawah pada baseline. Jumlah 

titik data yang tidak tumpang tindih dengan data titik terendah itu dijumlahkan 

dan dikalikan dengan 100. Adapun pedoman interpretasi skor PND digunakan 

panduan oleh Morgan & Morgan (2008). 

 

Tabel 3.5 

Panduan Interpretasi Skor Percentage Non-Overlapping Data (PND) 

 

Nilai PND Interpretasi 

> 90%  Sangat Efektif 

70 - 90%  Efektif 

50 - 70% Dipertanyakan 

< 50% Tidak Efektif 

 

 

 

 

 

 

 

 


