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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. VARIABEL PENELITIAN 

Variabel adalah suatu konstruk yang bervariasi atau yang dapat memiliki 

bermacam nilai tertentu (Latipun, 2006: 57). Penelitian ini terdapat dua variabel 

penelitian, yaitu : 

1) Variabel bebas (independent variable), yaitu variabel yang dimanipulasi 

untuk dipelajari efeknya pada variabel-variabel lain, yaitu variabel terikat 

(Latipun, 2006 : 60).  Variabel bebas pada penelitian ini adalah konseling 

logoterapi. 

2) Variabel terikat (dependent variable), yaitu variabel yang berubah jika 

berhubungan dengan variabel bebas (Latipun, 2006 : 62). Variabel terikat 

dari penelitian ini adalah konsep diri akademis yang diukur melalui 3 

dimensi aspek-aspek konsep diri akademis yaitu kepercayaan diri, 

penerimaan diri, dan penghargaan diri. 

 

B. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 

Definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan 

kegiatan atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur 

variabel tersebut (Umbara, 2012 :38). Adapun secara operasional variabel dalam 

penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu : 

1) Konseling logoterapi sebagai variabel bebas. 

Konseling logoterapi diartikan sebagai teknik konseling yang 

berlandaskan aspek kerohanian (spirituality) dan kehendak untuk hidup 

bermakna (the will to meaning), dalam rangka pemberian perlakuan 

(treatment) kepada siswa berisiko putus sekolah. 

Pemberian perlakuan (treatment) akan dilakukan oleh psikolog. Dalam 

aplikasinya teknik konseling logoterapi sama dengan teknik konseling 
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biasanya. Akan tetapi, teknik konseling logoterapi memberi fokus dalam 

treatment dengan landasan aspek kerohanian (spirituality) dan pemahaman 

untuk hidup bermakna. 

2) Konsep diri akademis siswa berisiko putus sekolah sebagai variabel 

terikat. 

Adapun definisi operasional dari konsep diri akademis adalah persepsi 

siswa terhadap kemampuan akademisnya yang dibentuk melalui pengalaman 

dan interaksi dengan lingkungan. Dalam pengukuran persepsi siswa terhadap 

kemampuan akademisnya dilakukan dengan menggunakan alat ukur konsep 

diri akademis yang dirancang peneliti dengan menggunakan metode skala 

Likert (Summated Rating Scaling) yang memiliki reliabilitas Cronbach's 

Alpha 0,815 

Dalam penelitian ini, tingkat konsep diri akademis pada siswa berisiko 

putus sekolah dilihat dari skor subjek pada alat ukur konsep diri akademis. 

Semakin tinggi skor subjek maka semakin tinggi konsep diri akademis, begitu 

pun sebaliknya semakin rendah skor subjek maka semakin rendah konsep diri 

akademisnya. 

 

C. DESAIN PENELITIAN 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan terhadap kajian empiris 

untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menampilkan data dalam bentuk 

numerik dari pada naratif (Given, 2008: 713). 

2. Metode Penelitian   

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen (experimental methodology), yaitu metode penelitian yang 

dilakukan dengan melakukan manipulasi yang bertujuan untuk mengetahui 

akibat manipulasi terhadap perilaku individu yang diamati (Latipun, 2006: 8). 
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Eksperimen ini dilakukan untuk mengetahui efek yang ditimbulkan dari suatu 

perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti (Latipun, 2006: 8). 

 

3. Desain Eksperimen 

Metode eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

eksperimen kasus tunggal (single-case experimental design) atau Single 

Subject Research. Eksperimen kasus tunggal merupakan sebuah desain 

penelitian untuk mengevaluasi efek suatu perlakuan (intervensi) dengan kasus 

tunggal (Latipun, 2006 : 85) 

Adapun desain yang digunakan adalah desain A-B-A withdrawal. 

Desain A-B-A withdrawal merupakan desain yang melibatkan fase keadaan 

awal (baseline) (A) dan fase perlakuan (B). Fase keadaan awal (baseline) 

adalah pengukuran beberapa aspek dari perilaku subjek selama beberapa 

waktu sebelum perlakuan. Withdrawal adalah menghentikan perlakuan dan 

kembali kepada baseline. (Latipun : 2006: 91).   

Desain A-B-A withdrawal  yang akan digunakan adalah desain A-B-

A. Desain A-B-A dilakukan dengan menambah fase baseline kedua setelah 

perlakuan. Efek suatu perlakuan terlihat jika ada perbedaan perilaku selama 

perilaku pada fase baseline dan perilaku pada saat diberi perlakuan atau 

intervensi. Skema desain eksperimen ini dapat dilihat sebagai berikut:  

Tabel 3.1  

Skema Desain Eksperimen 

       O1  O2 O3   O4 O5 O6 X1 O7 X2  

 

 

 

O8  X3 O9 O10          O11        O12       O13        O14   

 

O 16     O17 

      
Fase A2 

Fase A1 Fase B 
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 (Latipun, 2006: 92) 

 

 

 

Keterangan :  

O1, O2, O3, O4, O5, O6 = fase A1 (baseline) pretest 1, pretest 2, pretest 3, 

pretest 4, pretest 5, dan pretest 6. 

O7, O8   = fase B (baseline posttest 1, dan baseline posttest 

2) 

X1, X2, X3   = fase B (treatment 1, treatmen 2, treatment 3 ). 

O9  sampai  O16   = fase A2 (baseline hasil treatment). 

Fase basline (O) yaitu O1   dilakukan untuk mengetahui perilaku subjek 

di sekolah sebelum pemberian treatment. Teknik yang digunakan peneliti 

untuk mengetahui perilaku subjek yaitu dengan wawancara. Informasi 

mengenai subjek diperoleh dari wali kelas subjek. Wawancara pada fase 

basline dilakukan sebanyak satu kali. Selain wawancara, pada fase baseline 

(O1, O2, O3, O4, O5, O6 ) peneliti melakukan pengukuran konsep diri akademis 

pada siswa berisiko dengan menggunakan kuesioner konsep diri akademis 

yang peneliti rancang. Tujuan dilakukan pengukuran konsep diri akademis 

pada saat sebelum treatment adalah untuk mengetahui tingkat konsep diri 

akademis siswa berisiko, sehingga menjadi dasar peneliti untuk mengetahui 

perubahan konsep diri akademis setelah treatment dilakukan. Pemberian tes 

kuesioner pada fase baseline (pretest) dilakukan sebanyak 6 kali untuk 

mencapai skor data yang stabil. Data yang stabil menunjukkan homogenitas 

dari deretan suatu data. Sunanto (2005) penelitian pada single research 

subject dapat dilaksanakan pada tahap pemberian treatment jika data pada 

baseline sudah menunjukkan stabil. Jika data pada baseline belum stabil 

maka pengambilan kesimpulan hasil dari proses treatment akan bias. 

Pada fase B, treatment (X) diberikan tiga kali dalam proses konseling 

dan setiap satu kali treatment kembali kepada basline (O7, O8) begitu 
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seterusnya sampai tiga kali treatment. Pemberian tes kuesioner pada fase B 

(treatment) dilakukan sebanyak 5 kali yaitu setelah 3 kali treatment dan 2 kali 

basline  (O7, O8).  

Setelah tiga kali treatment dilakukan pada fase B, maka penelitian 

dilanjutkan pada fase baseline (A2), yaitu observasi dan posttest. Tahap ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hasil dari treatment yang 

diberikan konselor. Observasi dan tes (posttest) dilakukan enam kali (O9, O10, 

O11, O12, O13, O14) dengan menggunakan kuesioner konsep diri akademis untuk 

mengetahui pengaruh dari treatment yang telah diberikan.  

4. Pengendalian Extraneous Variable 

Extraneous variable adalah variabel yang bukan merupakan fokus dalam 

penelitian. Variabel ini dapat secara tidak sengaja termanipulasi seiring 

manipulasi variabel independen dan mempengaruhi perubahan variabel 

terikat (Yulindrasari, 2011). Extraneous variable yang digunakan adalah 

controlled variable, karena extraneous variable itu akan dikontrol atau 

dikendalikan, agar extraneous variable tidak berubah sesuai dengan 

manipulasi variabel bebas, sehingga hubungan sebab-akibat antara variabel 

bebas dan variabel terikat dapat disimpulkan (Yulindrasari, 2011). 

Adapun pengendalian extraneous variable dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

a. Penggunaan prosedur perlindungan ganda (double blind procedure)  

Untuk menghindari efek peneliti (experimenter effects), yaitu efek 

yang tidak dikehendaki pada perilaku responden/siswa berisiko yang 

disebabkan oleh asisten peneliti (observer)/ konselor, maka selama 

treatment diberikan peneliti menggunakan prosedur perlindungan ganda 

(double blind procedure), dimana asisten peneliti (observer)/ konselor 

yang mengadakan kontak dengan responden/siswa berisiko tidak 

mengetahui hipotesis penelitiannya, sehingga tidak sampai mengurangi 

keakuratan hasil penelitian (Baron & Byrne, 2005). 
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b. Bekerjasama dengan orang tua dan guru di sekolah subjek untuk 

menghindari pengaruh spiritual. 

Untuk menghindari variabel terikat yang termanipulasi bukan oleh 

variabel bebas, maka peneliti mengkondisikan subjek sebagai berikut: 

 Orang tua dan guru mengkondisikan subjek (anaknya/siswanya) 

untuk tidak mendapatkan pengaruh positif atau hal-hal tentang 

kebermaknaan/spiritualitas. 

Contoh : orang tua dan guru selama fase B (treatment) tidak 

memberi nasihat, tidak mengizinkan pergi ke pengajian (belajar 

islam), atau mendengar ceramah baik langsung maupun tidak 

langsung. 

 Orang tua subjek mengkontrol subjek untuk tidak berteman dengan 

anak yang baik selama fase B (treatment) ini. 

5. Prosedur Treatment Konseling Logoterapi 

Pada penelitian ini, peneliti bertindak merancang modul panduan 

konseling logoterapi bersama psikolog, pedoman observasi, dan mengukur 

konsep diri akademis siswa berisiko putus sekolah sebelum dan setelah proses 

konseling logoterapi. Pelaksana pemberi treatment adalah psikolog. Adapun 

langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam proses pelaksanaan treatment 

konseling logoterapi yaitu sebagi berikut : 

a. Tahap Persiapan 

1. Peneliti dan psikolog merancang modul panduan proses konseling 

logoterapi. 

2. Peneliti meminta kesediaan psikolog untuk bertindak sebagai 

konselor dan siswa yang berisiko putus sekolah sebagai konseli 

dalam penelitian ini. 

3. Peneliti mengkoordinasikan terhadap konselor dan konseli terkait 

waktu dan tempat pelaksanaan konseling. 

b. Tahap Pelaksanaan 
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1. Proses pelaksanaan konseling logoterapi dilakukan selama tiga kali 

pertemuan dalam tiga hari. Dari satu kali pertemuan menuju 

pertemuan selanjutnya di selingi baseline 1 hari yaitu tidak ada 

pemberian treatment. 

2. Konselor menerapkan tahapan-tahapan konseling logoterapi 

(Bastaman, 2007: 138) yaitu sebagai berikut : 

1) Tahap perkenalan dan pembinaan rapport 

 Konselor membangun rapport yang baik, dan menjelaskan 

rambu-rambu konseling yang perlu disepakati. 

 Konselor dan konseli berkenalan satu sama lain. 

 Konselor memaparkan bahwa tujuan proses konseling ini 

adalah untuk membantu konseli dalam menyelesaikan 

permasalahannya. 

2) Tahap pengarahan 

 Konselor meminta kepada konseli menjelaskan mengenai 

kronologi permasalahan konseli. 

 Konseli memaparkan sikap yang dilakukan setelah terjadi 

permasalahan tersebut. 

3) Tahap pembahasan bersama 

 Konselor meminta penjelasan kepada konseli mengenai alasan 

konseli melakukan tindakan tersebut dan apa saja akibatnya. 

 Konselor membahas bersama perilaku membolos merupakan 

perilaku yang kurang baik dan melangar tata tertib sekolah dan 

norma-norma yang berlaku. 

 Jika konseli sudah tahu bahwa perilaku membolos merupakan 

perilaku yang salah, konseli menjelaskan mengapa masih 

melakukan perilaku tersebut. 

4) Tahap Evaluasi dan penyimpulan 
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 Konselor meminta kepada konseli untuk membuat dan 

menuliskan tujuan hidup dalam secarik kertas. 

 Konselor membahas tujuan hidup konseli dan memotivasi 

konseli untuk terus mencapai tujuan hidupnya. 

 Konselor menjelaskan kepada konseli mengenai tujuan hidup 

yang benar dan sesuai dengan tuntunan agama, dan nilai-nilai 

spiritual. 

 Konselor memberikan motivasi bahwa dalam setiap diri 

manusia memiliki potensi dan sumber daya rohaniah yang 

bersih (hati nurani). 

 Konselor menerapkan 5 cara menemukan makna hidup  yang 

disebut “Panca Cara Temuan Makna” modifikasi karya HD. 

Bastaman (2007:153). 

3. Peneliti sesaat setelah selesai proses setiap konseling, memberikan 

kuesioner konsep diri akademis kepada subjek. 

4. Pada saat selang satu hari dari treatment 1 menuju treatment 

selanjutnya (baseline O7 dan O8) peneliti memberikan kuesioner 

konsep diri akademis pada subjek. 

c. Tahap Akhir 

1. Konselor mengarahkan konseli untuk menyimpulkan beberapa 

latihan yang telah dilakukan dalam proses konseling. 

2. Peneliti berkoordinasi dengan orang tua subjek dalam pengendalian 

exraneous variabel pada penelitian ini, seperti: orang tua selama 

proses konseling logoterapi tidak memberi nasihat, menghindari 

siswa mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 

spiritualitas untuk sementara waktu. 

  

D. LOKASI DAN SUBJEK PENELITIAN  

1. Lokasi Penelitian  
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Lokasi yang dipilih peneliti untuk mengadakan penelitian adalah SMPN 1  

Cisarua, Bandung Barat. Beberapa pertimbangan yang digunakan oleh peneliti 

dalam menentukan SMPN I Cisarua sebagai lokasi penelitian, adalah sebagai 

berikut:  

a) Adanya kesiapan dari pihak sekolah untuk dijadikan lokasi penelitian. 

b) Di sekolah ini, peneliti melihat fenomena perilaku siswa membolos yang 

merupakan ciri awal dari siswa yang berisiko putus sekolah. 

c) SMPN I Cisarua merupakan salah satu sekolah terbaik di Kab. Bandung 

Barat dengan nilai akreditasi A. Hal ini yang mendasari ketertarikan peneliti 

untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut, karena menjadi bahan 

pertanyaan peneliti mengapa di sekolah terbaik terdapat siswa yang suka 

membolos sekolah. 

2. Subjek Penelitian  

Sampel pada penelitian ini adalah satu orang siswa yang berisiko putus 

sekolah yang di tandai perilaku siswa yang sering membolos sekolah (pergi 

dari rumah tapi tidak sampai di sekolah). 

 

E. INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA  

Menurut Arikunto (2000:134), instrumen pengumpulan data adalah alat bantu 

yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar 

kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Adapun instrumen 

teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Wawancara adalah mengumpulkan informasi yang tidak mungkin 

diperoleh lewat observasi (Alwasilah, 2000: 110). Wawancara dalam penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui informasi perilaku subjek sebelum diberikan 

treatment dan setelah treatment. 

Adapun pedoman wawancara yang dilakukan sebelum treatment diberikan 

yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 

Pedoman wawancara pretest 

Aspek yang diamati Item pertanyaan 

Melakukan usaha-

usaha positif untuk 

mencapai 

keberhasilan. 

Apakah subjek selalu masuk sekolah dengan rajin? 

Berapa jumlah kehadiran rata-rata subjek dalam 

sebulan terakhir? 

Apakah subjek selalu mengerjakan tugas dengan 

baik? 

Apakah subjek pernah melanggar aturan tata tertib 

di sekolah? 

Apakah subjek selalu memperhatikan dan 

mendengarkan dengan baik ketika guru sedang 

menyampaikan materi pembelajaran? 

 

Adapun pedoman wawancara yang dilakukan setelah subjek diberikan 

treatment yaitu sebagai berikut :  

 

Tabel 3.3 

Pedoman wawancara posttest 

Aspek yang diamati Item pertanyaan 

Melakukan usaha-

usaha positif untuk 

mencapai 

keberhasilan. 

Setelah diberikan treatment, apakah subjek selalu 

masuk sekolah dengan rajin? 

Berapa jumlah rata-rata kehadiran subjek setelah 

diberikan treatment? (terhitung dari tanggal selesai 

treatment sampai tanggal pengambilan data 

posttest). 

Bagaimana sikap subjek terhadap tugas-tugas dari 

sekolah dalam waktu dekat ini? Apakah tugas-

tugasnya dikerjakan atau tidak? 

Apakah subjek pernah melanggar tata tertib sekolah 

setelah diberikan treatment? (terhitung dari tanggal 

selesai treatment sampai tanggal pengambilan data 

posttest). 

Bagaimana sikap subjek terhadap guru yang sedang 

menjelaskan materi di depan kelas? 
 

b. Observasi 

Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan 

pengamatan terhadap subjek yang diteliti. Pemilihan teknik pengumpulan data 
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dengan cara observasi didasari pentingnya informasi akurat mengenai perilaku 

subjek penelitian sebelum dilakukan treatment (Pretest) dan setelah diberikan 

treatment (Posttest) untuk melihat efektivitas dari hasil treatment yang 

diberikan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan sebanyak tiga kali (saat 

fase A1 basline (pretest)), dua kali pada fase B (O4, O5) yang dilakukan setelah 

berselang satu kali treatment, dan tiga kali setelah treatment diberikan (O6, O7, 

O8). Berikut ini pedoman observasi pada pretest (sebelum pemberian 

treatment) dan posttest (setelah pemberian treatment) yang diberikan ketika 

pengambilan data konsep diri akademis siswa. 

Tabel 3. 4 

Pedoman observasi pretest dan posttest 

Aspek yang diamati Indikator Pengamatan 

Respon positif subjek Siswa mengisi kuesioner dengan tenang dan tertib. 

Siswa bertanya ketika ada pertanyaan yang sulit 

dipahami. 

Siswa cooperative dengan observer. 

Adapun pedoman observasi ketika treatment diberikan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.5 

Pedoman observasi ketika treatment 

Aspek yang diamati Indikator Pengamatan 

Respon positif subjek Subjek mendengarkan konselor dengan baik 

Selama proses konseling, subjek terlihat bahagia 

tergambar dari raut wajah yang berseri-seri. 

Subjek bertanya ketika ada pertanyaan yang sulit 

dipahami. 

Siswa cooperative dengan konselor. 
 

c. Kuesioner 

Kuesioner yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data berupa Skala 

Likert, dimana subjek diminta untuk menyatakan sikapnya terhadap 

pernyataan-pernyataan yang diberikan dengan cara memilih salah satu jawaban 

sesuai dengan keadaan dirinya. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengukur 

tingkat konsep diri akademis sebelum diberikan treatment (pretest) dan setelah 
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treatment diberikan (posttest). Hal ini dilakukan karena peneliti ingin 

mengetahui perbedaan konsep diri akademis yang terjadi sebelum dan setelah 

treatment diberikan kepada sampel penelitian.  

Alat ukur yang digunakan adalah skala konsep diri akademis terhadap siswa 

berisiko putus sekolah. Alat ukur ini dibuat oleh peneliti sendiri berdasarkan 

aspek-aspek konsep diri akademis yang mengacu pada teori Wyle, Hansford, 

dan Hatie (Marsh,1992). Untuk mengetahui kualitas intrumen penelitian ini, 

maka sebelumnya dilakukan uji coba instrumen terhadap salah satu kelas VIII 

di SMPN I Cisarua dengan jumlah responden 60 siswa. Di samping itu, skala 

ini memiliki lima kategori jawaban, yaitu : 

 Sangat Sesuai (SS) 

 Sesuai (S) 

 Ragu-ragu (R) 

 Tidak Sesuai (TS) 

 Sangat Tidak Sesuai (STS) 

Tugas subjek adalah menyatakan sikapnya terhadap pernyataan-pernyataan 

yang diberikan dengan cara memilih salah satu jawaban sesuai dengan keadaan 

dirinya. Cara memilihnya adalah dengan membubuhkan tanda ceklis pada 

bagian yang disediakan. Pernyataan pada instrumen penelitian ini bernilai 

favorable (+) dan unfavorable (-), serta metode penskalaan yang digunakan 

adalah metode penskalaan yang berorientasi pada subjek. Menurut Azwar 

(2012: 70), penskalaan subjek adalah metode penskalaan yang bertujuan 

meletakkan individu-individu pada suatu kontinum penilaian sehingga 

kedudukan relatif individu menurut suatu atribut yang diukur dapat diperoleh, 

sehingga pendekatan ini digunakan oleh perancang skala yang tidak begitu 

merisaukan cara bagaimana memberi bobot nilai bagi stimulus atau respon. 

Pada instrumen penelitian ini, jawaban setiap pernyataan diberi bobot skor 

dengan rentang 0-4. 

Tabel 3.6 
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Pola Skor Item 

Bentuk  

Item 

Pola Skor 

STS TS R S SS 

Favorable 

(+) 

0 1 2 3 4 

Unfavorable 

(-) 

4 3 2 1 0 

      

 

F. ANALISIS ITEM, RELIABILITAS, DAN KATEGORISASI SKALA 

INSTRUMEN KONSEP DIRI AKADEMIS  

1. Analisis Item  

Analisis item adalah seleksi atau pemilihan item yang harus dibuktikan 

secara empiris (Sopariah, 2007: 59). Peneliti memilih item-item yang 

dianggap layak berdasarkan hasil uji coba terhadap 60 siswa kelas VIII di 

SMPN I Cisarua Bandung Barat. Pemilihan item-item yang dianggap layak 

dengan cara korelasi product-moment Pearson, agar dapat dilihat korelasi 

item-total kuesioner, yaitu konsistensi antara skor item dengan skor secara 

keseluruhan yang dapat dilihat dari besarnya koefisien korelasi antara setiap 

item dengan skor keseluruhan. (Azwar, 2010: 19). 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan program SPSS 20.0, 

diketahui bahwa pada alat ukur konsep diri akademis ini, dari 33 item 

diperoleh 17 item yang dianggap layak dan 16 item tidak layak. 

2. Reliabilitas Kuesioner 

Menurut Suherman (Umbara, 2012: 46), ”suatu instrumen dikatakan 

reliabel, jika hasil evaluasi dari instrumen tersebut relatif tetap jika digunakan 

untuk subjek yang sama”. Dengan melakukan uji reliabilitas, sebuah alat tes 

dapat diketahui apakah memiliki reliabilitas tinggi, sedang, atau rendah, 

dilihat dari nilai koefisien reliabilitasnya (Azwar, 2011). 

Dalam menghitung koefisien reliabilitasnya, penelitian ini digunakan 

prinsip konsistensi internal (internal consistency), yaitu pengujian akan 

konsistensi antar bagian atau konsistensi antar item dalam tes (Azwar, 2011). 
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Dalam alat ukur ini, reliabel berarti tingginya konsistensi di antara 

komponen-komponen yang membentuk tes secara keseluruhan (Azwar, 2011: 

43). Rumus yang dipakai adalah rumus koefisien Alpha Cronbach, karena 

koefisien alpha dapat menghasilkan estimasi reliabilitas yang cermat 

meskipun belahan-belahan tes yang diperoleh tidak memenuhi asumsi pararel 

(Azwar, 2010: 75). Rumus koefisien Alpha Cronbach adalah sebagai berikut. 

rxx’ = α =   
 

   
     

     

  
       

        (Ihsan, 2013: 87) 

Keterangan: 

α = Koefisien Reliabilitas Alpha Cronbach 

n = Banyaknya bagian (potongan tes) 

Vi = Varians tes bagian yang panjangnya tidak ditentukan 

Vt = Varians skor total (perolehan) 

Kriteria reliabilitas yang dikategorikan berdasarkan kriteria yang dibuat 

oleh Guilford yaitu sebagai berikut. 

 

 

 

 

Tabel 3. 7 

Kriteria Reliabilitas Guilford 

 

Berdasarkan hasil perhitungan program spss 20.0, diperoleh hasil 

koefisien reliabilitas konsep diri akademis sebesar 0,815. 

Tabel 3.8 

Derajat Reliabilitas Interpretasi  

0,90 ≤ α ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,70 ≤ α ≤ 0,90 Tinggi  

0,40 ≤ α ≤ 0,70 Sedang 

0,20 ≤ α ≤ 0,40 Rendah 

α ≤ 0,20 Sangat rendah 
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Koefisien Reliabilitas Alat Ukur Konsep Diri Akademis 

 

 

 

 

Karena nilai yang diperoleh di atas 0,70 maka dapat disimpulkan bahwa 

reliabilitas instrumen variabel konsep diri akademis dapat dikategorikan 

tinggi dan dapat diterima untuk dianalisis secara lebih lanjut. 

3. Kategorisasi Skala  

Menurut Azwar (2012: 147), ”kategorisasi merupakan usaha untuk 

menempatkan individu ke dalam kelompok-kelompok yang posisinya 

berjenjang menurut suatu kontinum berdasar atribut yang diukur”. Dengan 

demikian, kategorisasi skala ini bersifat relatif, dengan syarat selama 

penempatan itu berada dalam batas wajar dan dapat diterima akal sehat 

(Azwar, 2012). Pada penelitian ini, kategorisasi skala konsep diri akademis 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana perubahan kategori konsep diri 

akademis subjek sebelum dilakukan treatment dan setelah dilakukan 

treatment. Pada variabel konsep diri akademis, data dikelompokan ke dalam 

lima kategori, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah, 

yang kemudian digunakan sebagai norma dalam pengelompokan skor sampel 

berdasarkan norma kelompoknya. Berikut ini kategorisasi skala yang 

digunakan. 

Tabel 3.9 

Kategorisasi Skala 

Rentang Skor Kategori  

T > µ + 1,5σ Sangat tinggi 

µ + 0,5σ < T ≤ µ + 1,5σ Tinggi  

µ - 0,5σ < T ≤ µ + 0,5σ Sedang  

µ - 1,5σ < T ≤ µ -  0,5σ Rendah  

T ≤ µ - 1,5σ Sangat rendah 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items 

N of Items 

,815 ,818 17 
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               (Ihsan, 2013: 

63) 

Penyusunan norma dilakukan dengan cara mengkonversikan skor mentah 

menjadi skor baku T. Skor baku inilah yang digunakan dalam interpretasi. 

Adapun rumus skor baku T, adalah sebagai berikut. 

T = 50 + (10 x z) 

(Ihsan, 2013: 61) 

Berikut ini kategorisasi skala konsep diri akademis. Perhitungan yang 

diperoleh berdasarkan hasil uji coba alat ukur kuesioner konsep diri akademis 

pada populasi 60 siswa kelas VIII SMPN 1 Cisarua, diperoleh rata-rata baku 

(µ) = 31,450, dan deviasi standar baku (σ) = 4,979 (Ihsan, 2013: 62). 

Tabel 3.10 

Kategorisasi Skala Konsep Diri Akademis 

Kategori  Kalkulasi Norma Norma 

Sangat Tinggi T > µ + 1,5σ T > 65 

Tinggi µ + 0,5σ < T ≤ µ + 1,5σ 55 < T ≤ 65  

Sedang µ - 0,5σ < T ≤ µ + 0,5σ 45 < T ≤ 55 

Rendah µ - 1,5σ < T ≤ µ -  0,5σ 35 < T ≤ 45 

Sangat Rendah T ≤ µ - 1,5σ T ≤ 35 

 

G. ANALISIS DATA 

Analisis data merupakan tahap terakhir sebelum menarik kesimpulan. Pada 

penelitian eksperimen ini dalam menganalisis data menggunakan teknik statistik 

deskriptif. Dalam Sunanto (2005) ada dua aspek analisis dalam menganalisis data 

kasus tunggal, yaitu analisis kondisi dan analisis antarkondisi. Analisis kondisi 

meliputi analisis panjang kondisi, tingkat stabilitas, kecenderungan stabilitas, 

kecenderungan arah, rentang, dan level perubahan. Adapun analisis antarkondisi 

meliputi variabel yang dirubah, perubahan kecenderungan arah dan efeknya, 

perubahan stabilitas dan efeknya, perubahan level data, dan data yang tumpang 

tindih (overlap). 

1. Analisis Kondisi 
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Analisis kondisi adalah menganalisis perubahan data pada suatu kondisi. 

Dalam memulai menganalisis kondisi, poin yang pertama yang harus 

diperhitungkan adalah panjang kondisi. Menurut Sunanto (2005) panjangnya 

kondisi dalam penelitian kasus tunggal dilihat dari banyaknya data poin atau 

skor pada setiap kondisi. Panjang atau pendeknya suatu  data poin pada kondisi 

tertentu bukan hal yang utama, melainkan tingkat kestabilan data poinnya itu 

yang terpenting (Sunanto, 2005: 93).  Sedangkan panjang dan pendeknya 

kondisi intervensi sangat tergantung pada jenis intervensi yang diberikan.  

Tingkat stabilitas data merupakan tingkat homogenitas data dalam suatu 

kondisi (Sunanto, 2005: 68). Tingkat kestabilan data dapat ditentukkan dengan 

menghitung banyaknya data yang berada di dalam rentang 50% di atas dan di 

bawah mean. Sunanto (2005) Jika sebanyak 50% atau lebih data berada dalam 

rentang 50% di atas dan di bawah mean, maka data tersebut dikatakan stabil. 

Data yang stabil pada kondisi tertentu merupakan data yang baik untuk 

dilanjutkan pada analisis kondisi dan antarkondisi. 

Selain tingkat stabilitas suatu kondisi, terdapat juga kecenderungan 

stabilitas data. Sunanto (2005) menjelaskan bahwa kecenderungan stabilitas 

menunjukkan kecenderungan tingkat stabilitas suatu data pada kondisi tertentu. 

Kriteria sabilitas dalam menentukan kecenderungan stabilitas data kondisi 

tertentu yaitu sebesar 15%. Kecenderungan stabilitas suatu kondisi dikatakan 

stabil jika persentase stabilitasnya antara 85% - 90 % (Sunanto, 2005: 80). 

Selanjutnya dalam menganalisis data suatu kondisi, yaitu dengan mencari 

kecenderungan arah. Menurut Sunanto (2005) kecenderungan arah 

menunjukkan gambaran perilaku subjek yang sedang diteliti. Pada 

kecenderungan arah juga terlihat perubahan setiap jejak data dari sesi ke sesi. 

Metode yang digunakan dalam menentukan kecenderungan arah pada 

penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode belah dua (split middle). 

Metode split middle adalah metode menentukan kecenderungan arah grafik 

berdasarkan median data nilai ordinatnya (Sunanto, 2005: 67). 
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Selanjutnya menentukan rentang suatu data, rentang adalah jarak antara 

data pertama dengan data terakhir (Sunanto, 2005: 70). Rentang memberikan 

informasi besarnya perubahan antara dua data. Dan yang terakhir dalam 

analisis kondisi adalah menentukan level perubahan suatu kondisi. Menurut 

Sunanto (2005) Level perubahan menunjukkan hal yang sama seperti rentang 

yaitu besarnya perubahan antara dua data. Level perubahan pada suatu kondisi 

merupakan selisih antara data pertama dengan data terakhir. 

2. Analisis Antarkondisi 

Analisis antarkondisi adalah menganalisis perubahan data antara satu 

kondisi dengan kondisi lainnya. Dalam analisis antarkondisi, variabel yang 

dirubah merupakan variabel terikat dan merupakan variabel yang difokuskan 

hanya untuk satu perilaku. Selanjutnya analisis perubahan kecenderungan arah 

antarkondisi. Perubahan kecenderungan arah antarkondisi menunjukkan makna 

perubahan perilaku sasaran (target behavior) yang disebabkan oleh treatment 

(Sunanto, 2005: 72). Secara garis besar, perubahan kecenderungan arah 

antarkondisi kemungkinannya adalah (a) mendatar ke mendatar, (b) mendatar 

ke menaik, (c) mendatar ke menurun, (d) menaik ke menaik, (e) menaik ke 

mendatar, (f) menaik ke menurun, (g) menurun ke menaik, (h) menurun ke 

mendatar, dan (i) menurun ke menurun. 

Selanjutnya dalam analisis antarkondisi yaitu mencari perubahan stabilitas 

data. Stabilitas data menunjukkan tingkat kestabilan perubahan dari sederetan 

data. Data dikategorikan stabil jika menunjukkan arah (mendatar, menaik, atau 

menurun) secara konsisten. Kestabilan data pada analisis antarkondisi 

memegang peranan penting dalam mengetahui hasil penelitian secara 

menyeluruh. 

Perubahan level data pada analisis antarkondisi menunjukkan seberapa 

besar data berubah dari setiap kondisi. Perhitungan perubahan level 

antarkondisi diperoleh dengan mencari selisih data poin terakhir pada fase 

baseline dan data poin pertama pada fase treatment.  Nilai selisih ini 
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menggambarkan perubahan perilaku sebagai akibat pengaruh treatment. 

Terakhir, pada analisis antarkondisi yaitu menentukan data yang tumpang 

tindih (overlap). Data overlap  merupakan data yang sama pada kedua kondisi 

tersebut. Data overlap  menunjukkan tidak adanya perubahan pada kedua 

kondisi dan semakin banyak data yang overlap semakin menguatkan dugaan 

tidak adanya perubahan pada kedua kondisi tersebut. Semakin kecil persentase 

overlap, maka semakin baik pengaruh intervensi terhadap target behavior 

(Sunanto, 2005: 76). 

 

H. PROSEDUR PENELITIAN  

1. Tahap Persiapan 

a. Menentukan ruang lingkup dan topik permasalahan penelitian. 

b. Melakukan studi pustaka untuk memperoleh informasi tentang konseling 

logoterapi dan konsep diri akademis pada siswa berisiko putus sekolah. 

c. Melakukan studi pendahuluan melalui wawancara dan dokumentasi 

(dengan pihak sekolah) untuk mengetahui bagaimana perilaku siswa 

berisiko putus sekolah. 

d. Menentukan sampel penelitian. 

e. Membuat desain penelitian sesuai dengan masalah yang akan diteliti. 

f. Mempersiapkan alat ukur sebagai alat pengambilan data. 

g. Melakukan uji coba alat ukur terhadap populasi siswa di sekolah tersebut. 

h. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap hasil uji coba alat ukur. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

a. Menghubungi wali kelas VIII dan guru BK untuk meminta izin dan 

mendampingi peneliti dalam proses awal pertemuan dengan konseli. 

b. Meminta kesediaan siswa berisiko putus sekolah sebagai sampel 

penelitian. 

c. Menetapkan jadwal pengambilan data. 
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d. Melakukan pretest (fase baseline A1) pada sampel penelitian untuk 

mengetahui bagaimana konsep diri akademis sebelum diberikan treatment. 

Pelaksanaan pretest dilakukan sebanyak enam kali selama enam hari, 

dengan menggunakan kuesioner konsep diri akademis. 

e. Melakukan treatment pada sampel penelitian, yaitu menerapkan teknik 

logoterapi pada saat konseling oleh konselor. Pelaksanaan konseling 

dilakukan tiga kali selama tiga hari, akan tetapi pelaksanaannya tidak 

berturut-turut selama tiga hari, melainkan diselingi baseline (tidak ada 

perlakuan)  antara satu treatment menuju treatment selanjutnya. 

f. Sesaat setelah treatment selesai dilaksanakan, konseli mengisi kuesioner 

konsep diri akademis yang diberikan oleh peneliti. Saat baseline pada fase 

B (O7 dan O8), konseli mengisi kuesioner konsep diri akademis lagi. Oleh 

karena itu, pengambilan data hasil pengisian kuesioner konsep diri 

akademis subjek pada fase B yaitu sebanyak lima kali. 

g. Melakukan observasi ketika fase baseline A1, fase B (treatment), dan fase 

baseline A2. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk 

mengetahui respon subjek selama proses penelitian dilakukan. 

h. Melakukan posttest (baseline A2) pada subjek penelitian untuk mengetahui 

bagaimana konsep diri akademis siswa berisiko putus sekolah setelah 

diberikan treatment. Pengambilan data konsep diri akademis melalui 

kuesioner pada fase baseline A2 dilakukan sebanyak enam kali secara 

berturut-turut selama enam hari, akan tetapi untuk menghindari bias dari 

subjek penelitian karena dikhawatirkan adanya proses belajar mengenai 

item-item kuesioner, maka ditambah dua kali pengambilan data selang satu 

minggu satu kali. Oleh karena itu, pengambilan data konsep diri akademis 

subjek pada fase baseline A2 sebanyak delapan kali. 

3. Tahap Pengolahan 

a. Membandingkan hasil data antara pretest dan posttest untuk menentukan 

seberapa besar perbedaan yang timbul sekiranya ada, perbedaan hasil data 
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pada analisis antarkondisi menunjukkan sebagai pengaruh dari perlakuan 

(treatment) yang telah diberikan. 

b. Menetapkan statistik yang cocok yaitu statistik deskriptif. Dalam hal ini, 

data hasil pretest dan posttest dianalisis dengan menggunakan tabel dan 

grafik yang dilihat dari aspek analisis kondisi dan analisis antarkondisi. 

 

4. Tahap Pembahasan 

a. Menginterpretasi hasil analisis statistik dan membahasnya berdasarkan 

teori dan kerangka pemikiran. 

b. Membuat kesimpulan hasil penelitian dan mengajukan rekomendasi yang 

ditujukan untuk penelitian selanjutnya. 

c. Menyusun laporan hasil penelitian. 

d. Memperbaiki dan menyempurnakan laporan hasil penelitian. 

e. Mempertanggungjawabkan laporan penelitian dalam sidang ujian skripsi. 

 

I. MATERI KONSELING LOGOTERAPI SEBAGAI PANDUAN 

KONSELOR DALAM PEMBERIAN TREATMENT 

Konseling logoterapi merupakan konseling seperti pada umumnya, dimana 

inti dari kegiatan tersebut adalah kegiatan menolong (helping activity). Artinya 

seorang konselor memberikan bantuan psikologis kepada seorang klien yang 

membutuhkan bantuan untuk pengembangan diri atau penyelesaian permasalahan 

dirinya. Adapun prosedur treatment konseling logoterapi seperti yang sudah di 

jelaskan di awal bab 3 adalah sebagai berikut : 

a. Tahap perkenalan dan pembinaan rapport. 

b. Tahap pengarahan. 

c. Tahap pembahasan bersama. 

d. Tahap evaluasi dan penyimpulan. 

Konselor menerapkan lima cara menemukan makna hidup yang disebut 

“Panca Cara Temuan Makna” yang merupakan modifikasi penemuan makna 
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hidup dari HD. Bastaman (2007: 153). (Panduan konselor dalam pemberian 

treatment lebih lengkap dijelaskan di bagian lampiran 1). 

 

 


