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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Bab ini merupakan bagian metode penelitian yang akan membahas 

mengenai lokasi dan sampel penelitian, pendekatan penelitian, desain penelitian, 

definisi operasional variabel, instrumen penelitian, prosedur penelitian, dan 

analisis data. 

3.1 Lokasi dan Sampel Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 11 

Bandung yang berlokasi di Jalan Kembar Baru No. 23 Bandung. Populasi 

penelitian yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014, hlm. 80). 

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2013, hlm. 250-251), populasi dapat 

dibedakan menjadi populasi umum dan populasi target. Populasi umum pada 

penelitian ini yaitu seluruh peserta didik kelas XI di SMA Negeri 11 Bandung 

tahun ajaran 2014/2015. Sedangkan, populasi target pada penelitian ini yaitu 

peserta didik kelas XI di SMA Negeri 11 Bandung tahun ajaran 2014/2015 yang 

memiliki kecemasan sosial tinggi.  

Sampel penelitian yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi (Sugiyono, 2014, hlm. 81). Roscoe (1982, dalam Sugiyono, 2014, 

hlm. 91) memberikan saran tentang ukuran sampel, salah satu diantaranya yaitu 

untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing 

antara 10 s/d 20. Sampel yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu peserta didik 

kelas XI di SMA Negeri 11 Bandung yang memiliki kecemasan sosial tinggi 

berjumlah 20 orang.  

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan probability sample 

dimana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Teknik 

pengambilan sampel penelitian yang digunakan yaitu dispropotionate stratified 

random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk 

menentukan jumlah sampel, bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional 
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(Sugiyono, 2014, hlm. 83). Dalam penelitian ini, sampel digolongkan terlebih 

dahulu berdasarkan gender. Kemudian sampel diambil secara acak lima peserta 

didik laki-laki dan lima peserta didik perempuan pada kelompok eksperimen serta 

lima peserta didik laki-laki dan lima peserta didik perempuan pada kelompok 

kontrol. 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini sebagai suatu pendektan 

ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit atau empiris, 

obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Selain itu, data penelitian pada 

pendekatan kuantitatif berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik 

(Sugiyono, 2014, hlm. 7). Pendekatan kuantitatif digunakan untuk memperoleh 

data numerikal berupa presentase kecemasan sosial pada peserta didik dan 

keefektifan teknik self instruction untuk mereduksi kecemasan sosial peserta didik 

serta bermaksud untuk menghilangkan subjektifitas dalam penelitian. 

3.3 Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan metode eksperimen. Metode eksperimen yaitu metode peneilitian 

yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 

dalam kondisi yang terkendalikan (Sugiyono, 2014, hlm. 72). 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “Pretest-

Posttest Control Group Design” atau Desain Pretes-Posttes Kelompok Kontrol. 

Desain ini melibatkan penugasan secara acak pada para partisipan pada dua 

kelompok, dengan satu kelompok menerima treatment sementara kelompok 

lainnya tidak menerima treatment sehingga berfungsi sebagai kelompok kontrol. 

Kedua kelompok menerima sebuah pre-test dan post-test. (Heppner, dkk., 2008, 

hlm. 152). 

Desain penelitian ini digunakan untuk meperoleh gambaran efektivitas 

teknik self instruction untuk mereduksi kecemasan sosial pada peserta didik. 

Adapun desain penelitiannya adalah sebagai berikut: 
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Keterangan: 

R : Randomized Group (Kelompok secara Acak) 

X  : Eksperimen/ intervensi/ treatment 

O1  : Nilai pre-test kelompok eksperimen 

O2 : Nilai post-test kelompok eksperimen 

O3  : Nilai pre-test kelompok kontrol 

O4 : Nilai post-test kelompok kontrol 

(Heppner, dkk., 2008, hlm. 152) 

Tujuan dari desain ini yaitu untuk menguji variabel independen, X, yang 

tercermin dalam perbedaan pada variabel dependen, khususnya antara O2 dan O4 

(Heppner, dkk., 2008, hlm. 152). 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

3.4.1 Kecemasan Sosial 

Kecemasan sosial yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pikiran dan 

perasaan atau emosi tidak nyaman pada peserta didik kelas XI SMA Negeri 11 

Bandung yang dihasilkan dari kemungkinan atau adanya evaluasi interpersonal 

dalam menghadapi situasi sosial yang nyata atau imajiner. 

3.4.2 Teknik Self Instruction 

Teknik self instruction yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu suatu 

layanan intervensi (responsif) yang dilaksanakan dalam strategi kelompok dan 

dilakukan sebanyak empat sesi yang dikhususkan untuk mereduksi kecemasan 

sosial peserta didik kelas XI SMA Negeri 11 Bandung melalui beberapa tahapan, 

yaitu tahapan pengumpulan informasi mengenai kecemasan sosial yang sedang 

dialami, kemudian tahapan melakukan konseptualisasi terhadap masalah (dimana 

peserta didik mengenali dan mengubah kesalahan dalam aspek kognitif yang 

menyebabkan kecemasan sosial), serta tahapan melakukan perubahan langsung 

dengan mengubah pemikiran negatif dengan membiasakan instruksi diri (self 

instruction) meliputi ungkapan diri (self-statement) dan melakukan verbalisasi diri 
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(self-verbalization) secara langsung terhadap situasi yang menyebabkan 

kecemasan sosial. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan sebagai alat pengumpul data untuk memperoleh 

gambaran tingkat kecemasan sosial peserta didik dalam penelitian ini yaitu berupa 

skala psikologi mengenai kecemasan sosial yang diadopsi dari Social Anxiousness 

Scale yang terbagi ke dalam dua subskala yakni Interaction Anxiousness dan 

Audience Anxiousness (Leary, 1983, hlm. 195-196). Dari hasil pengujian 

reliabilitas, instrumen ini diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,90 (Sangat 

Tinggi), sehingga instrumen ini dapat digunakan oleh peneliti. 

Bentuk skala psikologi yang digunakan yaitu berstruktur dengan bentuk 

jawaban tertutup. Skala bentuk ini merupakan skala yang jawabannya telah 

tersedia dan responden hanya menjawab setiap pernyataan dengan cara memilih 

alternatif jawaban yang telah disediakan.  

Skala psikologi dirancang berbentuk pernyataan yang menggambarkan 

pikiran, perasaan, dan perilaku dalam menghadapi situasi sosial. Pernyataan yang 

terdapat dalam instrumen ditunjukkan untuk mengukur sikap, pendapat, perasaan 

dan persepsi peserta didik mengenai situasi-situasi sosial dan kecemasan sosial. 

Instrumen menggunakan skala bertingkat (Likert) mengenai tingkat kecemasan 

yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), kurang sesuai (KS), tidak sesuai (TS), dan 

sangat tidak sesuai (STS). 

Instrumen diadopsi sesuai dengan kebutuhan penelitian, dalam hal ini 

peneliti membuang item pernyataan yang tidak sesuai dengan setting sekolah, 

kemudian menerjemahkan item pernyataan yang sesuai dengan setting sekolah ke 

dalam bahasa indonesia. Berikut hasil terjemahan instrumen yang disusun dalam 

penelitian ini: 
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Tabel 3.1 

Hasil Terjemahan Instrumen Kecemasan Sosial 

No. 
Item Pernyataan 

(dalam Bahasa Inggris) 

Item Pernyataan 

(dalam Bahasa Indonesia) 
Ket 

1. I often feel nervous even in casual get-

togethers. 

Saya sering merasa gugup, ketika sedang 

berkumpul dengan teman-teman. 
+ 

2. I usually feel uncomfortable when I am in a 

group of people I don't know. 

Saya biasanya merasa tidak nyaman ketika saya 

berada dalam sekelompok orang yang tidak 

saya ketahui. 

+ 

3. I am usually at ease when speaking to a 

member of the opposite sex. 

Saya biasanya nyaman ketika berbicara kepada 

lawan jenis saya. 
- 

4. I get nervous when I must talk to a teacher or 

boss. 

Saya gugup ketika saya harus berbicara kepada 

guru. 
+ 

5. Parties often make me feel anxious and 

uncomfortable. 

Pesta sering membuat saya merasa cemas dan 

tidak nyaman. 
+ 

6. I am probably less shy in social interactions 

than most people. 

Dibandingkan teman saya, saya pemalu dalam 

interaksi sosial. 
- 

7. I sometimes feel tense when talking to people 

of my own sex if I don't know them very well. 

Saya kadang-kadang merasa tegang ketika 

berbicara dengan teman yang berjenis kelamin 

sama dengan saya jika saya tidak mengenal 

mereka dengan baik. 

+ 

8. I wish I had more confidence in social 

situations. 

Saya berharap saya memiliki kepercayaan diri 

yang lebih dalam situasi sosial. 
+ 

9. I seldom feel anxious in social situations. Saya kadang-kadang merasa cemas dalam 

situasi sosial. 
- 

10. In general, I am a shy person. Secara umum, saya adalah orang yang pemalu. + 

11. I often feel nervous when talking to an 

attractive member of the opposite sex. 

Saya sering merasa gugup ketika berbicara 

kepada lawan jenis yang menarik. 
+ 

12. I often feel nervous when calling someone I 

don't know very well on the telephone. 

Saya sering merasa gugup ketika menelpon 

seseorang yang tidak saya kenal degan baik di 

telepon. 

+ 

13. I usually get nervous when I speak to someone 

in a position of authority. 

Saya biasanya gugup ketika saya berbicara 

kepada guru atau orang yang mempunyai 

wewenang. 

+ 

14. I usually feel relaxed around other people, even 

people who are quite different from me. 

Saya biasanya merasa tenang di sekitar orang 

lain, meskipun orang tersebut berbeda dari 

saya. 

- 

15. I usually get nervous when I speak in front of a 

group. 

Saya biasanya gugup ketika saya berbicara di 

depan kelompok. 
+ 

16. I enjoy speaking in public. Saya menikmati berbicara di depan umum.  - 

17. I tend to experience stage fright when I must 

appear before a group. 

Saya cenderung mengalami demam panggung 

ketika saya harus tampil di hadapan kelompok. 
+ 

18. I would be terrified if I had to appear before a 

large audience. 

Saya takut jika saya harus tampil di hadapan 

khalayak luas. 
+ 

19. I get “butterflies” in my stomach when I must 

speak or perform before others. 

Saya merasa grogi ketika saya harus berbicara 

atau tampil di hadapan orang banyak. 
+ 
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No. 
Item Pernyataan 

(dalam Bahasa Inggris) 

Item Pernyataan 

(dalam Bahasa Indonesia) 
Ket 

20. I would feel awkward and tense if I knew 

someone was filming me with a movie camera. 

Saya akan merasa canggung dan tegang jika 

saya tahu seseorang sedang merekam saya 

dengan kamera film. 

+ 

21. My thoughts become jumbled when I speak 

before an audience. 

Pikiran saya menjadi campur aduk ketika saya 

berbicara di depan banyak orang. 
+ 

22. I don’t mind speaking in front of a group if I 

have rehearsed what I am going to say. 

Saya tidak keberatan berbicara di depan 

kelompok jika saya sudah berlatih mengenai 

apa yang akan saya katakan. 

- 

23. I wish I did not get so nervous when I speak in 

front of a group. 

Saya berharap saya tidak begitu gugup ketika 

saya berbicara di depan kelompok. 
+ 

24. If I were musician, I would probably get stage 

fright before a concert. 

Jika saya seorang musisi, saya akan merasakan 

demam panggung sebelum konser. 
+ 

25. When I speak in front of others, I worry about 

making a fool of myself. 

Ketika saya berbicara di depan orang lain, saya 

khawatir saya akan mempermalukan diri 

sendiri. 

+ 

26. I get nervous when I must make a presentation 

at school or work. 

Saya gugup ketika saya harus melakukan 

presentasi di sekolah. 
+ 

 

Instrumen kecemasan sosial terdiri dari item-item favorable dan 

unfavorable. Berikut pengelompokkan item pernyataan favorable dan 

unfavorable: 

Tabel 3.2 

Kategori Item Pernyataan Favorable dan Unfavorable 

Variabel Item Favorable Item Unfavorable 

Kecemasan 

Sosial 

1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 

17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 

3, 6, 9, 14, 16, 22 

Jumlah 20 6 

 

3.5.1 Pedoman Skoring 

Pedoman skoring pada instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi pula tingkat 

kecemasan sosial yang dimiliki peserta didik, begitu pula sebaliknya. Berikut 

bobot skor yang diberikan pada instrumen ini: 

Tabel 3.3 

Kriteria Pemberian Skor Instrumen Kecemasan Sosial 

Item 

Pernyataan 

Skor Alternatif Respon 

SS S KS TS STS 

Favorable 5 4 3 2 1 

Unfavorable 1 2 3 4 5 
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Pada alat ukur, setiap item diasumsikan memiliki nilai 1-5, dengan bobot 

tertentu. Berikut penjelasan mengenai bobot skor tersebut: 

1) Untuk pilihan jawaban sangat sesuai (SS) memiliki skor 5 pada pernyataan 

favorable dan skor 1 pada pernyataan unfavorable. 

2) Untuk pilihan jawaban sesuai (S) memiliki skor 4 pada pernyataan 

favorable dan skor 2 pada pernyataan unfavorable. 

3) Untuk pilihan jawaban kurang sesuai (KS) memiliki skor 3 pada 

pernyataan favorable dan skor 3 pada pernyataan unfavorable. 

4) Untuk pilihan jawaban tidak sesuai (TS) memiliki skor 2 pada pernyataan 

favorable dan skor 4 pada pernyataan unfavorable. 

5) Untuk pilihan jawaban sangat tidak sesuai (STS) memiliki skor 1 pada 

pernyataan favorable dan skor 5 pada pernyataan unfavorable. 

3.5.2 Uji Validitas 

3.5.2.1 Uji Validitas Rasional 

Instrumen kecemasan sosial yang telah disusun, perlu melewati uji 

validitas rasional, yaitu uji validitas instrumen melalui penimbangan (judgement) 

dalam pengembangan alat pengumpulan data, dengan tujuan mengetahui tingkat 

kelayakan instrumen berdasarkan aspek teoritis, sudut pandang pengukuran, serta 

ketepatan bahasa yang digunakan. Penimbangan instrumen dilakukan oleh dua 

dosen ahli yang terdiri dari ahli bahasa, yakni Indiana Ayu Alwasilah, M.Pd. dan 

ahli psikologi, yakni Dr. Tina Hayati Dahlan, M.Pd., Psi. dengan memberikan 

penilaian pada setiap item dengan kualifikasi “memadai” dan “tidak memadai”. 

Hasil dari penimbangan dosen ahli menyatakan bahwa instrumen 

kecemasan sosial sudah memadai untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

dari segi isi dan bahasa. Namun, diperlukan revisi pada beberapa item pernyataan 

berupa perbaikan atau penggantian pemilihan kata dan kalimat yang dirasa lebih 

sesuai dengan bahasa aslinya yakni bahasa inggris. 

3.5.2.2 Uji Validitas Empirik 

Selain melewati uji validitas rasional, instrumen kecemasan sosial juga 

perlu melewati uji validitas empirik, dengan tujuan untuk mengetahui ketepatan 

dan kecermatan suatu instrumen pada responden yang memiliki kesamaan 

karakteristik dengan calon sampel penelitian. Pengujian validitas empirik 
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dilakukan pada seluruh item instrumen penelitian yang mengungkap kecemasan 

sosial peserta didik. 

Uji validitas item dilakukan dengan menghitung korelasi skor setiap item 

menggunakan rumus Spearmen Correlation. Rumus ini digunakan untuk 

mengukur keeratan hubungan tiap jawaban responden yang memiliki skala 

ordinal. Berikut adalah kesimpulan hasil pengujian validitas item: 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas Empirik 

Kesimpulan Item Jumlah 

Valid 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 

21 

Tidak Valid 3, 8, 9, 14, 22 5 

Jumlah 26 

3.5.3 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas suatu 

data atau temuan. Uji reliabilitas pada instrumen penelitian bertujuan untuk 

melihat tingkat kepercayaan dan keterandalan instrumen sehingga mampu 

menghasilkan skor-skor secara konsisten. 

Uji reliabilitas instrumen kecemasan sosial dilakukan dengan 

menggunakan metode Cronbach’s Alpha. Dari pengujian tersebut, diperoleh 

koefisien reliabilitas instrumen sebesar 0,899. Berdasarkan kategori koefisien 

Guilford (1956, hlm. 145), tingkat derajat kepercayaan dan keterandalan 

instrumen termasuk pada kategori sangat tinggi. Dengan demikian, instrumen 

kecemasan sosial dapat menghasilkan skor secara konsisten dan dapat digunakan 

oleh peneliti. 

3.5.4 Kategorisasi 

Pengkategorisasian dilaksanakan untuk memperoleh gambaran tingkat 

kecemasan sosial peserta didik kelas XI SMA Negeri 11 Bandung. Kategorisasi 

dibagi menjadi tiga kategori, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Dikarenakan skala 

instrumen menggunakan skala ordinal, maka pengkategorisasian diperoleh dengan 

cara menghitung skor total masing-masing responden, menentukan rentang dari 

selisih skor terbesar yang mungkin diperoleh responden dan skor terkecil yang 

mungkin diperoleh responden, menghitung satuan deviasi standarnya (σ), 
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menghitung mean teoretiknya (μ), menentukan banyak kelas, menentukan panjang 

kelas, dan mengelompokkan data ke dalam tiga kategori (Azwar, 2014, hlm. 149-

150). Berikut hasil perhitungan kategorisasi tingkat kecemasan sosial peserta 

didik kelas XI SMA Negeri 11 Bandung: 

Tabel 3.5 

Hasil Perhitungan Kategorisasi Tingkat Kecemasan Sosial 

Peserta Didik Kelas XI SMA Negeri 11 Bandung Tahun Ajaran 2014/2015 

Kategori Rentang Skor 

x < 49 Rendah 

49 ≤ x < 77 Sedang 

77 ≤ x Tinggi 

 

3.6 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Perizinan Penelitian 

Perizinan penelitian diperlukan sebagai legtimasi dari pelaksanaan 

penelitian. Proses perizinan penelitian diperoleh dari Jurusan Psikologi 

Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Badan Kesatuan 

Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung, Dinas Pendidikan 

Kota Bandung, dan SMA Negeri 11 Bandung. 

2) Penyusunan dan Pengembangan Instrumen (Alat Pengumpul Data) 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

angket, yakni sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk 

mengungkap karakteristik kecemasan sosisal peserta didik kelas XI SMA 

Negeri 11 Bandung. Item pernyataan instrumen diadopsi dari Social 

Anxiousness Scale (Leary, 1983, hlm. 195-196). Instrumen digunakan 

untuk pre-test dan post-test. 

3) Pre-Test (Tes Awal) 

Kegiatan pre-test dilaksanakan untuk memperoleh data mengenai 

gambaran umum kecemasan sosial serta digunakan untuk menentukan 

sampel penelitian, yakni peserta didik dengan skor kecemasan sosial yang 

berada pada kategori tinggi. Pre-test dilakukan dengan menyebarkan 
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angket kecemasan sosial kepada peserta didik kelas XI SMA Negeri 11 

Bandung. 

4) Treatment atau Intervensi 

Pelaksanaan treatment atau intervensi teknik self instruction dilakukan 

terhadap peserta didik yang memiliki kecemaan sosial tinggi dan terpilih 

sebagai kelompok eksperimen. Rancangan intervensi menggunakan teknik 

self instruction untuk mereduksi kecemasan sosial peserta didik adalah 

sebagai berikut: 

RANCANGAN KEGIATAN INTERVENSI DENGAN TEKNIK  

SELF INSTRUCTION UNTUK MEREDUKSI  

KECEMASAN SOSIAL PESERTA DIDIK 

a. Pendahuluan 

Usia peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA) termasuk ke dalam 

kategori masa remaja akhir dimana merupakan masa transisi terutama 

dalam perilaku yang dipengaruhi oleh perkembangan psikologis dan 

sosial. Perkembangan psikologis dan sosial yang terjadi pada diri remaja 

tentu akan menimbulkan beberapa perubahan pada diri dan lingkungan 

remaja. Remaja yang dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan 

perubahan yang terjadi tentu akan mencapai keberhasilan, kepuasan, 

kebahagiaan, dan penerimaan yang baik dari lingkungannya, namun 

sebaliknya, remaja yang tidak dapat menerima dan menyesuaikan diri 

dengan perubahan yang terjadi, dalam benaknya akan merasa gagal, 

rendah diri, malu, takut, dan cemas.  

Rasa cemas dapat timbul dalam berbagai situasi, seperti kecemasan 

sosial. Hal ini juga didukung oleh pendapat Butler, dkk. (2001, hlm. 142) 

yang mengemukakan bahwa kecemasan sosial sering dimulai pada akhir 

masa remaja. Kecemasan sosial tentu dapat menjadi suatu hambatan bagi 

peserta didik SMA dalam keterampilan komunikasi interpersonal yang 

nantinya akan memengaruhi proses pencapaian prestasi akademik dan 

penyelesaian studi serta keberhasilan dalam menjalin relasi sosial. 

Dalam menyikapi fenomena kecemasan sosial, diperlukan sebuah 

layanan yang dapat mereduksi tingkat kecemasan sosial pada remaja. Bush 
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(dalam Ilfiandra, 2008) menyatakan bahwa ‘...cognitive behaviour therapy 

(CBT) has become the preferred treatment for most emotional and 

behavior problems’. Melalui asumsi tersebut, CBT dirasa dapat mereduksi 

kecemasan sosial yang merupakan permasalahan emosi dan perilaku.  

Pendekatan CBT dapat dilakukan baik dengan strategi individual 

maupun kelompok. Pendekatan ini memiliki berbagai macam teknik, 

selain teknik-teknik yang telah diujicobakan pada beberapa penelitian 

terdahulu, terdapat teknik lain yang dimungkinkan dapat mereduksi 

kecemasan sosial, yaitu teknik self instruction.  

Teknik self instruction dimungkinkan dapat mereduksi kecemasan 

sosial didasarkan pada pendekatan kognitif mengenai kecemasan sosial 

yang dipaparkan oleh Leary (1983) bahwa kecemasan sosial memiliki tiga 

kategori, yakni evaluasi diri yang negatif, keyakinan yang tidak rasional, 

dan standar yang terlalu tinggi. Ellis (dalam Corey, 2010) menyatakan 

bahwa belief yaitu keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi diri 

individu terhadap suatu peristiwa. Selain itu, Meichenbaum (dalam 

Dobson, 2010, hlm. 15) menyatakan bahwa perubahan kognitif individu 

dapat dilakukan dengan menggunakan verbalisasi diri. 

Cognitive self instruction merupakan strategi pemberian tindakan yang 

efektif dalam situasi teurapetik, contohnya, pemberian tindakan kepada 

seseorang yang menderita gangguan perilaku karena maladaptif verbalisasi 

diri yang mengarah pada kecemasan umum, kecemasan sosial-

interpersonal, depresi, stres yang dipenuhi rasa nyeri, dan kecemasan ujian 

(Baker dan Butler, 1984). 

Metode self instruction memiliki keunggulan, yaitu selain dapat 

mengganti keyakinan negatif menjadi positif, self instruction juga 

bertujuan mengarahkan individu untuk mengarahkan perilakunya agar 

lebih efektif (Meichenbaum, dalam Martin & Pear, 2003). 

Kecemasan sosial sangat mungkin dapat direduksi melalui layanan 

intervensi dengan teknik self instruction dengan asumsi bahwa teknik self 

instruction dapat mengganti verbalisasi yang kurang tepat terhadap diri 

dan suatu peristiwa dengan verbalisasi yang lebih dapat diterima sehingga 
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remaja memiliki pikiran positif mengenai diri dan suatu peristiwa yang 

akan mengarahkan tindakan remaja dalam menghadapi situasi sosial, yakni 

tidak lagi mengalami kecemasan sosial. 

b. Tujuan Intervensi 

Secara umum, tujuan intervensi dengan menggunakan teknik self 

instruction adalah untuk mereduksi kecemasan sosial peserta didik. Secara 

khusus, tujuan intervensi adalah sebagai berikut: 

1) Peserta didik memiliki kesadaran terhadap kecemasan yang 

dirasakannya, terlebih mengenai berbagai pikiran, perasaan, dan 

situasi yang menyebabkan munculnya kecemasan sosial, serta reaksi 

tubuh dan perilaku yang ditunjukkan ketika sedang mengalami 

kecemasan sosial. 

2) Peserta didik mengetahui cara mengelola kecemasan sosial dengan 

merubah pikiran dan perasaan negatif menjadi positif melalui 

perubahan pola verbalisasi diri dan instruksi diri. 

3) Peserta didik mampu mempersiapkan pikiran dan perasaan agar 

dapat mandiri dalam mengelola kecemasan sosial secara efektif. 

4) Peserta didik memiliki keyakinan bahwa pola verbalisasi diri dan 

instruksi diri akan menuntun diri kepada pikiran, perasaan, dan 

perilaku tertentu sehingga dapat menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

c. Asumsi Intervensi 

Asumsi dasar dari intervensi teknik self instruction untuk mereduksi 

kecemasan sosial peserta didik adalah sebagai berikut: 

1) Kecemasan sosial merupakan salah satu bentuk permasalahan 

emosional dan perilaku. Latihan diri efektif dalam menurunkan 

masalah-masalah emosional dan perilaku (Bryant dan Budd, 1982, 

hlm. 259).  

2) Percakapan diri efektif dalam mengontrol kecemasan dan memicu 

tindakan yang tepat (Hardy, dkk., dalam Theodorakis, dkk., 2008). 

3) Perubahan kognitif individu dapat dilakukan dengan menggunakan 

verbalisasi diri (Meichenbaum, dalam Dobson, 2010, hlm. 16). 
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4) Ketika peserta didik merasakan ancaman, kemudian dirinya mampu 

mengendalikan pikiran negatifnya dengan terus menerus 

meningkatkan positive self-statement, maka secara otomatis ia akan 

mengarahkan pikiran, perasaan, dan tingkah lakuknya ke arah yang 

lebih positif (Nurmaliyah, 2014). 

d. Sasaran Intervensi 

Layanan intervensi ini dengan menggunakan teknik self instruction 

dilaksanakan dalam seting kelompok, dimana konseli bergabung 

membentuk kelompok yang bersifat homogen, baik dari sisi rentang 

perkembangan, maupun kekhususan masalah yang dihadapi. Hal ini 

diharapkan agar kohesivitas kelompok lebih cepat terbentuk. Intervensi 

dilakukan terhadap sepuluh peserta didik yang memiliki kecemasan sosial 

tinggi, dengan jumlah peserta didik laki-laki sebanyak lima orang dan 

peserta didik perempuan sebanyak lima orang. 

e. Prosedur Pelaksanaan Intervensi 

Prosedur pelaksanaan intervensi dengan teknik self instruction untuk 

mereduksi kecemasan sosial peserta didik merujuk pada model 

Meichenbaum dan Goodman (dalam Rokke & Rehm, 2001, hlm. 179) 

yang dilaksanakan dalam empat sesi, terdiri atas satu sesi pada tahapan 

pengumpulan informasi, dua sesi pada tahapan konseptualisasi masalah, 

dan satu sesi pada tahapan melakukan perubahan langsung. Pertemuan sesi 

intervensi dilaksanakan satu kali dalam satu minggu. Penentuan jadwal 

dan tempat berlangsungnya sesi intervensi ditentukan berdasarkan 

kesepakatan bersama antara konselor dan konseli. 

Sesi pertama merupakan tahapan pemberian informasi. Pada sesi ini, 

fasilitator melibatkan kerjasama dengan konseli untuk lebih sensitif 

terhadap pikiran, perasaan, perbuatan, reaksi fisiologis dan pola reaksi 

terhadap orang lain dan lingkungan belajar. Secara lebih rinci, sesi ini 

bertujuan untuk membangun aliansi teurapeutik yang produktif dan 

menjalin hubungan yang baik antara konselor dengan konseli, membuat 

komitmen untuk mengikuti kegiatan intervensi dengan teknik self 

instruction dari sesi pertama hingga sesi keempat melalui sebuah kontrak 
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dalam bentuk komitmen kelompok, serta konseli mampu memiliki 

kesadaran dan pemahaman terhadap sifat dasar kecemasan sosial (pikiran, 

perasaan, perbuatan, reaksi fisiologis, sertafaktor penyebab dan dampak 

yang menyertainya), tingkat kecemasan sosial, dan jangka waktu 

kecemasan sosial. Selain itu, pada sesi ini fasilitator menjelaskan 

menjelaskan tahapan dan maksud serta tujuan dari intervensi dengan 

menggunakan teknik self instruction, kemudian fasilitator dan konseli 

membuat komitmen kelompok sebagai kontrak mengenai persetujuan 

untuk mengikuti seluruh butir pernyataan yang tertera pada format 

“komitmen kelompok” sebagai awal dari sesi intervensi. Setelah itu, 

fasilitator meminta konseli secara bergantian memberikan kontribusi 

dengan menceritakan pengalaman mengenai kecemasan sosial (pikiran, 

perasaan, perbuatan,dan  reaksi fisiologis yang menyertai kecemasan 

sosial) yang selama ini dirasakan oleh mereka, dilanjutkan dengan diskusi 

mengenai faktor-faktor penyebab dan dampak dari kecemasan sosial, 

sampai pada akhirnya fasilitator merefleksikan hasil diskusi mengenai 

kecemasan sosial. Pada akhir sesi ini, fasilitator memberikan pekerjaan 

rumah untuk menuliskan pikiran dan perasaan yang tidak rasional yang 

menyebabkan kecemasan sosial. 

Sesi kedua merupakan tahapan konseptualisasi terhadap masalah. Pada 

sesi ini, fasilitator melakukan rencana intervensi dalam konteks melakukan 

observasi terhadap masalah, fasilitator juga melakukan identifikasi 

terhadap pikiran dan perasaan yang tidak rasional yang menyebabkan 

terjadinya masalah. Secara lebih rinci, sesi ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi peranan kognisi (pikiran dan perasaan), serta dialog 

internal yang terjadi pada beberapa situasi sosial yang dapat menyebabkan 

kecemasan sosial. Selain itu, pada awal sesi ini, fasilitator meminta konseli 

untuk membuka pekerjaan rumah yang diberikan pada sesi sebelumnya, 

kemudian membahas, dan mendiskusikannya secara bersama-sama. 

Fasilitator bersama konseli mengkategorisasikan pikiran dan perasaan 

yang telah dituliskan ke dalam kategori rasional atau irrasional. Setelah itu, 

konseli diminta untuk menuliskan dialog internal yang muncul dalam 
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situasi sosial yang menyebabkan kecemasan sosial, kemudian fasilitator 

mengajukan pertanyaan mengenai dialog internal yang telah dituliskan, 

dan merefleksikannya. Pada akhir sesi ini, fasilitator memberikan 

pekerjaan rumah untuk menuliskan dialog internal yang muncul pada 

berbagai macam situasi sosial dalam rentang waktu satu minggu. 

Sesi ketiga masih merupakan tahapan konseptualisasi terhadap masalah. 

Pada sesi ini, fasilitator membantu konseli untuk mengembangkan 

alternatif perilaku adaptif dengan cara melakukan dialog internal baru (self 

statement) yang lebih adaptif terhadap ungkapan diri negatif. Secara lebih 

rinci, sesi ini bertujuan untuk mengetahui cara mengelola kecemasan sosial 

dengan mengubah pikiran dan perasaan negatif menjadi positif melalui 

perubahan pola pernyataan diri (self-statement) yang kurang adaptif 

menjadi lebih adaptif. Selain itu, pada awal sesi ini, fasilitator meminta 

konseli untuk membuka pekerjaan rumah yang diberikan pada sesi 

sebelumnya, kemudian membahas, dan mendiskusikannya secara bersama-

sama. Fasilitator bersama konseli mengubah pernyataan diri atau self-

statement yang kurang adaptif menjadi lebih adaptif. Setelah itu, fasilitator 

bersama konseli mencari alternatif perilaku baru yang lebih tepat, 

kemudian fasilitator mengajukan pertanyaan mengenai perasaan yang 

dimiliki oleh konseli ketika menuliskan dan mengucapkan pernyataan diri 

baru (lebih adaptif), dan merefleksikannya. Pada akhir sesi ini, fasilitator 

memberikan pekerjaan rumah untuk menuliskan pernyataan diri yang 

muncul pada berbagai macam situasi sosial dalam rentang waktu satu 

minggu. 

Sesi keempat merupakan tahapan melakukan perubahan langsung 

beserta penghentian sesi intervensi. Pada sesi ini, fasilitator mengarahkan 

konseli untuk merubah perilaku dengan menggunakan ungkapan diri (self 

statement. Secara lebih rinci, sesi ini bertujuan agar konseli melakukan 

perubahan perilaku dengan menggunakan perubahan pola verbalisasi diri, 

konseli terbiasa untuk melakukan instruksi diri dan mampu melakukan 

perilaku yang tepat, serta konseli memiliki komitmen untuk terus berlatih 

dalam menerapkan teknik self instruction khususnya dalam berbagai 
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situasi sosial, umunya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pada awal 

sesi ini, fasilitator meminta konseli untuk membuka pekerjaan rumah yang 

diberikan pada sesi sebelumnya, kemudian membahas, dan 

mendiskusikannya secara bersama-sama. Setelah itu, konseli melakukan 

verbalisasi seperti yang fasilitator lakukan (dibawah instruksi fasilitator 

secara langsung, mengarahkan dan memperbaiki kesalahan konseli dalam 

mempraktekkan perilaku yang diinstruksikan), konseli melakukan  

perbuatan (performance) yang tepat saat melakukan verbalisasi diri dengan 

suara yang keras (melakukan pengulangan verbalisasi diri seperti yang 

dimodelkan oleh fasilitator sampai melibatkan perilaku yang tepat). 

Bentuk instruksi diri yang dilakukan mengacu pada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan, seperti cognitive modeling, overt external guidance, 

overt self-guidance, faded overt self-guidance, dan covert self instruction. 

Pada akhir sesi ini, fasilitator meminta konseli untuk menyampaikan 

kesan, pesan, dan manfaat yang diperoleh dari seluruh sesi intervensi yang 

telah dilaksanakan. Setelah itu, fasilitator meminta konseli untuk 

berkomitmen untuk terus berlatih dalam menerapkan teknik self-istruction 

khususnya dalam berbagai situasi sosial, umumnya dalam kehidupan 

sehari-hari. Fasilitator menutup dan melakukan penghentian (terminasi) 

kegiatan intervensi secara keseluruhan dan memberikan penguatan kepada 

konseli mengenai perubahan yang telah dilakukan selama ini. 

Selain pertanyaan yang diajukan, konselor juga memberikan format 

isian dan lembar tugas yang harus diisi konseli selama mengikuti kegiatan 

intervensi dengan teknik self instruction. Format isian dan lembar tugas 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Format “Komitmen Kelompok” adalah persetujuan atau komitmen 

seluruh konseli untuk mengikuti kegiatan intervensi dengan teknik self 

instruction. 

2) Format “Kesadaran dan Pemahaman” adalah isian yang berfungsi untuk 

melihat dan menilai sejauh mana konseli menyadari dan memahami 

kecemasan sosial yang sedang dialaminya. 
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3) Format “Kecemasan Sosial yang Kualami Selama Ini” adalah lembar 

tugas yang berfungsi untuk mengidentifikasi sifat dasar kecemasan 

sosial yang (pikiran, perasaan, perbuatan, dan reaksi fisiologis, serta 

faktor penyebab dan dampak yang menyertainya). 

4) Format “Berawal dari Pikiran dan Perasaan” adalah lembar tugas yang 

berfungsi untuk mengidentifikasi pikiran dan perasaan irasional konseli 

yang menyebabkan kecemasan sosial. 

5) Format “Ucapku” adalah lembar tugas yang berfungsi untuk melihat, 

menilai, dan memonitor verbalisasi diri yang dimiliki oleh konseli. 

6) Format “Pantauan Diri” adalah lembar tugas yang berfungsi untuk 

melihat dan menilai ucapan atau pernyataan diri yang dilakukan oleh 

konseli dalam rentang waktu satu minggu. 

7) Format “Perilaku Baru” adalah lembar tugas yang berfungsi untuk 

melihat dan menilai perubahan pernyataan diri atau verbalisasi diri dari 

negatif menjadi positif yang telah dilakukan konseli sebagai awal dari 

perubahan perilaku. 

8) Format “Saatnya Berubah” adalah lembar tugas yang berfungsi untuk 

melihat, menilai, dan memonitor pola perubahan pernyataan diri atau 

verbalisasi diri dan perilaku yang telah dilakukan konseli dalam rentang 

waktu satu minggu. 

9) Format “Komitmen Diri” adalah komitmen perubahan diri konseli yang 

akan dilakukan dan dipertahankan setelah kegiatan intervensi dengan 

teknik self instruction. 

Secara ringkas, rancangan intervensi dengan teknik self instruction 

dapat dilihat pada tabel 3.6. 
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Tabel 3.6 

Rancangan Intervensi dengan Teknik Self instruction untuk Mereduksi 

Kecemasan Sosial Peserta Didik 

Tahapan 

Intervensi  
Nama Sesi Tujuan Media 

Tahapan 

Pengumpulan 

Informasi 

Sesi 1 

 

1. Menjalin hubungan yang 

baik dan membangun 

aliansi teurapeutik yang 

produktif antara fasilitator 

dengan konseli. 

2. Membuat komitmen untuk 

mengikuti kegiatan 

intervensidengan teknik self 

instruction dari sesi 

pertama hingga sesi 

keempat melalui sebuah 

kontrak dalam bentuk 

komitmen kelompok. 

3. Konseli mampu memiliki 

kesadaran dan pemahaman 

terhadap sifat dasar 

kecemasan sosial (pikiran, 

perasaan, perbuatan, dan 

reaksi fisiologis, serta 

faktor penyebab dan 

dampak yang 

menyertainya), tingkat 

kecemasan sosial, dan 

jangka waktu kecemasan 

sosial. 

1. Format “Komitmen 

Kelompok” 

2. Format “Kesadaran 

dan Pemahaman” 

3. Format 

“Kecemasan Sosial 

yang Kualami 

Selama Ini” 

4. Format “Berawal 

dari Pikiran dan 

Perasaan” 

5. Alat tulis 

Tahapan 

Konseptualisasi 

terhadap 

Masalah 

 

 

Sesi 2 

 

Mengidentifikasi peranan 

kognisi (pikiran dan perasaan), 

serta dialog internal yang 

terjadi pada beberapa situasi 

sosial yang dapat 

menyebabkan kecemasan 

sosial. 

1. Format “Berawal 

dari Pikiran dan 

Perasaan” 

2. Format “Ucapku” 

3. Format “Pantauan 

Diri” 

4. Alat tulis 
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Tahapan 

Intervensi  
Nama Sesi Tujuan Media 

Tahapan 

Konseptualisasi 

terhadap 

Masalah 

 

Sesi 3 

 

Mengetahui cara mengelola 

kecemasan sosial dengan 

mengubah pikiran dan 

perasaan negatif menjadi 

positif melalui perubahan pola 

pernyataan diri (self-statement) 

yang kurang adaptif menjadi 

lebih adaptif. 

1. Format “Pantauan 

Diri” 

2. Fomat “Perilaku 

Baru” 

3. Alat tulis 

Tahapan 

Melakukan 

Perubahan 

Langsung 

Sesi 4 dan 

penghentian 

 

1. Konseli melakukan 

perubahan perilaku dengan 

menggunakan perubahan 

pola verbalisasi diri. 

2. Konseli terbiasa untuk 

melakukan instruksi diri 

dan mampu melakukan 

perilaku yang tepat. 

3. Konseli memiliki 

komitmen untuk terus 

berlatih dalam menerapkan 

teknik self instruction 

khususnya dalam berbagai 

situasi sosial, umumnya 

dalam kehidupan sehari-

hari. 

1. Fomat “Perilaku 

Baru” 

2. Format “Saatnya 

Berubah” 

3. Format “Komitmen 

Diri” 

4. Alat tulis 

f. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan teknik self instruction dalam mereduksi 

kecemasan sosial ditandai dengan berkurangnya atau menurunnya tingkat 

kecemasan yang dirasakan oleh peserta didik. Dengan kata lain, terjadi 

perubahan yang signifikan terhadap intensitas kecemasan menghadapi 

situasi sosial sehingga peserta didik yang mengalami kecemasan mampu 

untuk mengendalikan kecemasannya dan mampu meningkatkan 

keterampilannya dalam menjalin hubungan sosial. 

Evaluasi keberhasilan intervensi untuk mereduksi kecemasan sosial 

peserta didik dilaksanakan pada setiap sesi intervensi dan setelah seluruh 

kegiatan intervensi selesai dilaksanakan. Konseli yang berhasil mengikuti 

kegiatan intervensi adalah konseli yang mampu menyadari dan memahami 

kecemasan sosial yang sedang dialaminya, mengidentifikasi pikiran dan 

perasaan irasional yang menyebabkan kecemasan sosial, kemudian 
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mengubah hal tersebut menjadi positif dan lebih adaptif melalui pola 

verbalisasi diri. Evaluasi juga dilaksanakan dengan memonitor proses 

konseli dalam membiasakan instruksi diri selama mengikuti kegiatan 

intervensi dengan teknik self instruction melalui pekerjaan rumah yang 

diberikan. 

Evaluasi secara keseluruhan dilaksanakan dalam bentuk post-test yang 

bertujuan untuk mengetahui keefektifan penggunaan teknik self instruction 

untuk mereduksi kecemasan sosial peserta didik. 

5) Post-Test (Tes Akhir) 

Pelaksanaan post-test dilakukan setelah pemberian treatment atau 

intervensi. Post-test dilakukan seperti halnya pre-test dengan memberikan 

angket kecemasan sosial yang sama kepada sampel penelitian dengan 

tujuan untuk melihat perubahan tingkat kecemasan sosial pada peserta 

didik setelah diberikan intervensi. 

3.7 Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah data-data yang diperlukan terkumpul. 

Kegiatan dalam menganalisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan 

variabel dari seluruh responden, mentabulasi dan menyajikan data tiap variabel 

yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan 

sebelumnya (Sugiyono, 2013, hlm. 147). 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan 

dengan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Untuk 

mengetahui gambaran tingkat kecemasan sosial peserta didik, dilakukan dengan 

mengelompokkan peserta didik ke dalam tiga kategori berdasarkan kategorisasi 

yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya.  

Selain itu, untuk menguji efektivitas teknik self instruction untuk 

mereduksi kecemasan sosial  peserta didik, dilakukan uji identik pre-test yang 

telah diberikan kepada kedua kelompok dengan menggunakan uji U Mann-

Whitney. Uji U Mann-Whitney membantu peneliti untuk memutuskan bahwa 

distribusi skor pada dua kelompok independen berasal dari distribusi populasi 
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yang sama atau identik (Shavelson, 1988, hlm. 608). Adapun hipotesis uji identik 

skor pre-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah sebagai berikut: 

H0 : 𝜇1 = 𝜇2 

H1 : 𝜇1 ≠ 𝜇2 

Kriteria pengujian hipotesis uji identik adalah jika Uhitung ≤ Utabel , maka 

H0 ditolak dan jika Uhitung > Utabel , maka H0 diterima (Shavelson, 1988, hlm. 

612). 

Setelah mengetahui bahwa kedua kelompok tersebut identik atau berasal 

dari populasi yang sama, maka analisis data yang dilakukan selanjutnya adalah 

menguji hipotesis penelitian yang berbunyi “teknik self instruction efektif untuk 

mereduksi kecemasan sosial peserta didik” diperoleh melalui perhitungan 

statistika yakni dengan menggunakan uji U Mann-Whitney pada skor post-test 

kedua kelompok.  

Adapun hipotesis uji efektivitas skor post-test kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol adalah sebagai berikut: 

H0 : 𝜇1 = 𝜇2 

H1 : 𝜇1 ≤ 𝜇2 
 

Kriteria pengujian adalah jika nilai p-value < 5% atau 0.05, maka H0 

ditolak dan jika nilai p-value > 5% atau 0.05, maka H0 diterima. 


