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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Bab ini merupakan bagian yang menyajikan desain, pendekatan dan 

metode yang dipakai dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga disajikan mengenai 

teknik-teknik pengambilan sampel, serta prosedur-prosedur pengumpulan data 

sekaligus metode analisis penelitiannya. Dalam sebagian bab ini juga dijelaskan 

mengenai definisi konseptual yang dipakai dalam penelitian sebagai sintesa dari 

kajian pustaka yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.  

 

A. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan yakni dengan 

pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan penelitian 

yang menekankan pada penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, 

penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya (Arikunto, 2006, 

hlm.12). Alasan pemilihan pendekatan ini ialah agar mendapatkan gambaran hasil 

dalam bentuk angka untuk mengukur tingkat efektifitas penggunaan Konseling 

Singkat Berfokus Solusi (KSBS), serta untuk mengukur variabel-variabel lainnya 

yang terkait dalam penelitian ini.  

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

desain eksperimental. Pemilihan desain eksperimental didasari oleh tujuan 

penelitian ini untuk mengujikan efektifitas KSBS untuk meningkatkan 

engagement siswa yang mengalami gejala burnout. Nazir (2005, hlm.63) 

menjelaskan, desain eksperimental merupakan penelitian yang dilakukan dengan 

mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian serta adanya kontrol. Penelitian 

ini bertumpu pada perlakuan dengan menggunakan KSBS sebagai cara untuk 

memanipulasi objek penelitian dengan tujuan agar mendapatkan kondisi pra-

eksperimen yakni kondisi engagement. 

Penelitian ini menggunakan desain pre-experimental dengan metode quasi 

experiment. Metode quasi experiment, selanjutnya disebut eksperimen kuasi. 
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Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya 

untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen. Quasi experimental design, digunakan karena pada kenyataannya 

sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. (Sugiyono, 

2010, hlm.114) 

Nazir (2005) mengemukakan bahwa metode eksperimen semu merupakan 

penelitian yang mendekati percobaan sungguhan dimana tidak mungkin 

mengadakan kontrol (seperti kontrol dalam true experiment design). Peneliti 

memilih metode eksperimen kuasi  untuk mengujikan hipotesis bahwa Konseling 

Singkat Berfokus Solusi efektif dalam meningkatkan engagement siswa yang 

mengalami gejala burnout.  

Model eksperimen kuasi yang digunakan adalah desain one group pretest-

post-test design. Pada desain ini kelompok eksperimen tidak dipilih secara 

random melainkan dengan cara purposive. Dalam model ini, sampel penelitian 

diberikan pretest terlebih dahulu sebelum eksperimen atau perlakuan diberikan 

kepada objek penelitian. Setelah perlakuan diberikan kepada objek penelitian, 

dilaksanakan post-test untuk melihat perubahan objek penelitian setelah 

perlakuan. Desain penelitian eksperimen kuasi dengan model one group pretest-

post-test design ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

Kelompok 

eksperimen 
O1 

 

X 

 

O2 

Keterangan :   

O1 = nilai pretest kelompok eksperimen sebelum diberikan perlakuan 

O2 = nilai post-test kelompok eksperimen setelah diberikan perlakuan 

X   = Treatement yang diberikan (variable independent) 

     (Arikunto, 2006, hlm.85) 

Gambar 3.1. Desain penelitian eksperimen kuasi, model one group pretest-

post-test design (Arikunto, 2006, hlm.85) 
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 Melalui desain penelitian di atas, sampel pertama kali diberikan pretest 

dengan instrumen tingkat engagement sebagai data awal sebelum dilakukan 

perlakuan. Setelah data terkumpul, kelompok eksperimen diberikan perlakuan 

atau percobaan dengan Konseling Singkat Berfokus Solusi dalam jangka waktu 

tertentu. Terakhir, sampel yang telah diberikan perlakuan, diberi post-test untuk 

mengetahui kondisi setelah perlakuan diuji cobakan. Perbedaan antara O1 dan O2 

yakni O2 – O1 diasumsikan merupakan efek dari treatment atau eksperimen 

(Arikunto, 2006, hlm.85).  

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah santri kelas X Mu’allimin Pesantren 

Persatuan Islam No.31 Banjaran, Kab.Bandung tahun ajaran 2014-2015. Alasan 

pemilihan populasi ini adalah bahwa para santri kelas X merupakan santri yang 

baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah, dimana tuntutan penyesuaian iklim 

sekolah ini menjadi stressor tersendiri. Selain itu, sekolah ini merupakan sekolah 

yang memiliki jumlah mata pelajaran yang banyak. Jumlah mata pelajaran yang 

wajib di ikuti oleh para santri ialah berjumlah 42 mata pelajaran per minggu. 

Konten mata pelajaran didominasi oleh mata pelajaran hafalan, analisis, dan 

aplikasi bahasa.  

Tuntutan kurikulum Pesantren yang begitu banyak dan harus diikuti oleh 

para santri selama seminggu, menjadikan para santri rentan mengalami stres 

bahkan mengalami gejala burnout. Hal ini dsebabkan oleh tuntutan mata pelajaran 

yang terlalu banyak (excessive demands) sehingga siswa akan rentan mengalami 

gejala burnout. Selain itu, jam pelajaran per hari pun berkisar 11 – 12 jam 

pelajaran. Siswa mesti mengikuti pelajaran selama seminggu dimulai dari hari 

sabtu berakhir di hari Kamis, dengan libur hari Jum’at. Mata pelajaran setiap 

harinya mulai dari mulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 16.30, dengan dua kali 

istirahat yang masing-masing hanya 20 menit dan 30 menit, yakni istirahat 

pertama pukul 09.40 – 10.00 dan istirahat kedua, shalat dzuhur pukul 12.00 – 

12.30.  
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Dapat dikatakan, tuntutan mata pelajaran, iklim proses pembelajaran, serta 

ketatnya tujuan pembelajaran di sekolah ini merupakan tuntutan massif yang 

dapat menguras fisik serta emosional. Tuntutan tersebut dapat menghantarkan 

siswa mengalami keletihan serta terkurasnya energi fisik maupun psikologis serta 

mengalami sindrom burnout. 

Sampel dalam penelitian dipilih secara purposive sampling, dimana 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini dijaring dengan tujuan khusus. 

Sampel penelitian yang dipilih adalah para santri yang teridentifikasi mengalami 

gejala burnout kategori tinggi. Sampel penelitian ini dijaring dengan 

menggunakan angket untuk mengidentifikasi gejala burnout. Angket yang 

digunakan adalah dengan angket yang dikembangkan oleh Sugara (2011) dari 

Maslach Burnout Inventory, untuk mendapatkan data sampel siswa yang tengah 

mengalami gejala burnout.  

 

C. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah melalui penjabaran 

dari variabel-variabel yang berkaitan dengan teori engagement. Instrumen ini 

dikembangkan melalui berbagai definisi operasional yang selanjutnya akan 

dijabarkan. Jenis instrumen yang dikembangkan adalah dengan penggunaan jenis 

Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 

2010, hlm.134) Penggunaan skala ini bertujuan untuk mendapatkan data terkait 

tingkat engagement siswa. Skala ini akan diberikan kepada sampel penelitian baik 

pretest maupun post-test, sehingga peneliti mendapatkan data tentang perubahan 

tingkat engagement sebelum diberikan treatment dan setelahnya. 

 

1. Definisi Konseptual 

a. Engagement  

Engagement dapat didefinisikan sebagai tingkat partisipasi dan 

ketertarikan dalam diri siswa yang diperlihatkan di sekolah. Engagement dalam 
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pekerjaan sekolah melibatkan antara perilaku –seperti ketekunan, usaha serta 

perhatian– dan sikap –seperti motivasi, nilai positif dalam pembelajaran, 

antusiasme, ketertarikan, kebanggaan dalam kesuksesan. Demikian juga, siswa 

yang dalam kondisi engagement senantiasa mencari aktivitas di dalam dan di luar 

kelas, yang dapat membimbingnya untuk mendapatkan keberhasilan atau 

pembelajaran. Mereka memperlihatkan keingintahuan, hasrat untuk mengetahui 

lebih dalam, dan respon emosi yang positif dalam pembelajaran dan sekolah 

(Akey, 2006, hlm.3). 

Engagement ditandai dengan kondisi yang positif, penuh energy, dan 

terhubung antara fikiran dengan pekerjaan yang berkarakteristik giat (vigor), 

berdedikasi (dedication), dan khusuk (absorption) (Schaufeli, 2002, hlm.465). 

Kondisi engagement dapat didefinisikan dalam tiga komponen, yakni engagement 

perilaku (behaviorial engagement) seperti halnya keterlibatan dalam kegiatan 

akademik dan sosial, selanjutnya engagement emosi (emotional engagement) 

meliputi reaksi positif dan negatif terhadap lingkungan sekitar, serta yang terakhir 

adalah engagement kognitif (cognitive engagement) seperti menggabungkan 

fikiran dan keinginan yang digunakan dalam usaha yang dibutuhkan untuk 

memahami ide yang kompleks dan untuk menguasai keterampilan yang sulit 

(Fredericks dkk.., 2004, hlm.60). 

1) Engagement perilaku (behaviorial engagement) 

Engagement perilaku ini mengacu pada suatu kondisi dimana siswa 

berpartisipasi secara aktif dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Hal 

tersebut mencakup pada partisipasi dalam kegiatan-kegiatan akademik, aktifitas 

sosial dengan siswa dan seluruh elemen sekolah, serta aktifitas ekstrakulikuler di 

sekolah. Komponen perilaku ini ditunjukkan dengan adanya kemauan serta 

penginvestasian energi untuk secara aktif mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah 

(Fredericks dkk., 2004, hlm.62).. 

Finn dkk. (Fredericks dkk., 2004, hlm.62) mendefinisikan behaviorial 

engagement ini kedalam tiga hal.  



54 
 

 
Isman Rahmani Yusron, 2016 
EFEKTIFITAS KONSELING SINGKAT BERFOKUS SOLUSI UNTUK MENINGKATKAN ENGAGEMENT 
SISWA YANG MENUNJUKKAN GEJALA BURNOUT    
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

a) Membawa perilaku-perilaku positif (entails positive conducts), seperti 

mengikuti aturan dan mematuhi norma-norma yang ditentukan di 

dalam kelas, menghindari ketidakhadiran, perilaku mengacau seperti 

bolos dari kelas dan membuat onar.  

b) Memberikan perhatian khusus dan melibatkan diri dalam pembelajaran 

dan tugas-tugas akademis yang mencakup hal perilaku seperti usaha, 

ketekunan, konsentrasi, perhatian, mengajukan pertanyaan, dan 

berkontribusi dalam diskusi di kelas. 

c) Keterlibatan berpartisipasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan 

sekolah seperti mengikuti ekstrakulikuler olahraga atau kegiatan 

organisasi di sekolah seperti Osis, dan organisasi siswa lainnya.  

2) Engagement emosi (emotional engagement) 

Komponen emosi ini meliputi reaksi positif maupun negatif terhadap 

sesuatu dalam lingkungan belajar. Misalnya reaksi terhadap guru, teman sekelas, 

pelajaran, bahkan sekolah secara keseluruhan dengan maksud untuk membangun 

sebuah pertalian dan berpengaruh terhadap kesediaan untuk melakukan sebuah 

pekerjaan (Fredericks dkk., 2004, hlm.63). Emotional engagement, mengacu pada 

reaksi dan sikap siswa ketika didalam kelas, mencakup ketertarikan, kebosanan, 

kebahagiaan, kesedihan, dan kecemasan (Fredericks dkk., 2004, hlm.63) 

Finn (Fredericks dkk., 2004, hlm.63) mendefinisikan identifikasi ini 

sebagai rasa terlibat (belonging) yakni perasaan dimana dirinya merasa sebagai 

bagian yang penting dari sekolah, dan nilai atau penghargaan yakni apresisasi 

kesuksesan  dalam setiap hasil yang berhubungan dengan sekolah. Epstein & 

McPartland juga Yamamoto et.al (Fredericks dkk., 2004, hlm.63) menjelaskan 

bahwa komponen emosi ini mencakup perasaan suka dan tidak suka terhadap 

sekolah, guru, atau pekerjaan (di sekolah); perasaan bahagia atau kesedihan di 

sekolah, atau merasa bosan atau tertarik dalam kegiatan sekolah. 

3) Engagement kognitif (cognitive engagement) 

Definisi cognitive engagement berfokus pada penginvestasian psikologis 

dalam proses pembelajaran, sebuah hasrat untuk mendapatkan pencapaian yang 
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lebih dari yang sekadar diperlukan dalam pembelajaran, dan sebuah pilihan untuk 

mengambil tantangan dalam pembelajaran (Fredericks dkk., 2004, hlm.63). 

Conell & Wellborn (Fredericks dkk., 2004, hlm.64) memberikan contoh konsep 

dari cognitive engagement yang mencakup fleksibilitas dalam penyelesaian 

permasalahan, kemauan untuk bekerja keras, dan koping positif dalam 

menghadapi kesalahan atau kekeliruan. 

 

b. Konseling Singkat Berfokus Solusi 

Konseling Singkat Berfkus Solusi (KSBS) merupakan bentuk konseling 

singkat yang membangun kekuatan konseli dengan membantunya membangkitkan 

dan mengkonstruksi solusi terhadap masalahnya (O’Connell dalam Palmer, 2000, 

hlm.304). Asumsi umum pada pendekatan ini mempercayai bahwa seseorang 

pada dasarnya memiliki resiliensi yang kuat, dan dapat menggunakan hal tersebut 

untuk membuat perubahan (de Shazer dkk., 2007, hlm.4). Kegley (2000, hlm.15) 

mendeskripsikan pendekatan ini sebagai pendekatan yang singkat, pendekatan 

nonpatologis yang menggunakan kekuatan diri klien untuk mendapatkan 

perubahan yang efektif. Hasil akhir dalam pendekatan ini ialah untuk membangun 

solusi melalui proses kolaborasi antara konselor dengan klien. Dalam proses 

terapeutik, KSBS secara langsung membicarakan tentang bagaimana membangun 

sebuah solusi dan meninggalkan langkah “talking problem”, sehingga dalam 

setiap akhir sesi konseling, klien mendapatkan solusi yang mereka tentukan 

sendiri. 

Beberapa prinsip utama dalam pendekatan KSBS (de Shazer, 2007, hlm.4) 

ialah:(1) Sikap positif, kolegial, dan berfokus solusi. Sikap yang dimunculkan 

konselor yakni sikap-sikap positif, penuh respek serta penuh harapan. Dalam hal 

ini keyakinan yang ditumbuhkan ialah bahwa setiap manusia memiliki kekuatan, 

kebijaksanaan, dan pengalaman untuk berubah. Hubungan yang ditumbuhkan 

dalam konseling adalah kolegial dan tidak hirarkis; (2) Melihat pada solusi 

sebelumnya. Dimana pendekatan ini meyakini bahwa seseorang sebenarnya 

pernah mengatasi permasalahan yang sama dengan sebuah solusi. Solusi yang 
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orang lain atau dirinya pernah lakukan untuk mengatasi persoalannnya dapat 

ditinjau kembali untuk dapat dipakai sebagai solusi permasalahan yang tengah 

dihadapi. Kuncinya, bahwa setiap orang bisa mengatasi masalah, walaupun hanya 

sejenak; (3) Melihat pada sebuah pengecualian (exception). Dalam hal mengalami 

masalah, kadang seseorang memikirkan dan bergelut dengan masalahnya. Tak ada 

jalan keluar atau langkah yang dilakukan untuk keluar dari masalah. Melihat 

sebuah pengecualian adalah langkah kecil namun signifikan untuk keluar dari 

masalah. Pada saat solusi sebelumnya tak ada, maka pendekatan ini mengarahkan 

untuk membentuk sebuah pengecualian seperti melupakan, pengabaian, atau 

bahkan muncul secara kebetulan; (4) Pertanyaan. Pertanyaan dalam pendekatan 

ini merupakan elemen komunikasi Konseling yang sangat penting. Konselor 

menggunakan pertanyaan untuk menyadarkan konseli sebagai alat komunikasi 

dibanding dengan cara direktif;  (5) Terfokus pada masa kini dan masa depan; (6) 

Penghargaan (compliments). Penghargaan dalam sesi konseling membantu 

menjelaskan bahwa apa yang dilakukan konseli memang bekerja. Secara perlahan 

menuju untuk melakukan sesuatu yang lebih dari telah dilakukan. Disaat konseli 

memahami bahwa apa yang ia lakukan merupakan hal yang tepat, maka konseli 

cenderung akan melakukan yang lebih daripada apa yang dilakukan. Arah 

pendekatan Konseling berfokus solusi mengutamakan pada perubahan meskipun 

hanya sedikit. Setelah itu, konseli didorong untuk melakukan yang lebih agar 

mendapatkan perubahan yang lebih besar. 

 

2. Pengembangan Instrumen 

Pengembangan instrumen dalam penelitian ini melalui penjabaran 

variabel-variabel yang terdapat dalam konstruk definisi mengenai engagement. 

Instrumen dikembangkan dengan terlebih dahulu dijabarkan dalam kisi-kisi 

instrumen yang mencakup dimensi engagement yakni dimensi perilaku, emosi dan 

kognitif. Selanjutnya kisi-kisi dikembangkan menjadi butir-butir soal dan disusun 

dalam Skala Likert. Jawaban dalam instrumen Skala Likert ini memberikan 

gradasi dari jawaban positif menuju jawaban negatf. Alternatif jawaban yang 
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terdapat dalam skala ini mencakup jawaban “Selalu” (SL) yang bernilai kuantitas 

5, “Sering” (S) bernilai 4, “Kadang-Kadang” (KD) bernilai 3, “Jarang” (J) bernilai 

2, dan “Tidak Pernah” (TP) bernilai 1. 

a. Kisi-kisi Instrumen 

Dalam penelitian ini, kisi-kisi intrumen mengenai engagement 

dikembangkan dan disajikan sebagai berikut:  
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Tabel 3.1. Kisi-kisi instrumen untuk mengukur engagement. 

Komponen Indikator 
Nomor Butir 

Positif (+) Negatif (-) 

Behaviorial engagement 

Menunjukkan perilaku-perilaku positif dalam 

pembelajaran; 
1, 2, 3  

Keterlibatan dan partisipasi dalam kegiatan 

akademik; 

 

4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 8, 13 

Keterlibatan dan partisipasi dalam aktifitas sosial 

dengan siswa dan seluruh elemen sekolah; 

 

14, 16, 17 15 

Keterlibatan dan partisipasi dalam kegiatan 

ekstrakulikuler dan kegiatan yang berhubungan 

dengan sekolah. 

18 19 

Emotional engagement 

Perasaan suka terhadap sekolah, guru, teman atau 

tugas sekolah; 

 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27 
 

Siswa merasa tertarik terhadap kegiatan sekolah. 28, 31 29, 30 
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Cognitive engagement 

Siswa mengerahkan pikiran dalam proses 

pembelajaran; 

 

32, 33, 34, 35, 36, 38, 

39 
37 

Siswa memiliki hasrat untuk mendapatkan 

pencapaian yang lebih dari sekedar diperlukan; 

 

40, 41, 42  

Pilihan untuk mengambil tantangan dalam 

pembelajaran 
43, 44, 45  
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b. Pedoman Skoring 

Instrumen penelitian ini menggunakan bentuk pernyataan yang nantinya 

terdapat lima alternatif jawaban bertigkat mulai dari jawaban “Selalu” (SL), 

“Sering” (S) , “Kadang-Kadang” (KD), “Jarang” (J), dan “Tidak Pernah” (TP). 

Masing-masing alternatif jawaban memiliki skor yang berbeda yakni dimulai 

skor yang bernilai 5 hingga skor yang bernilai 1 berurutan sesuai dengan susunan 

alternatif jawaban yang telah disebutkan. Skor tersebut merupakan skor bagi 

pernyataan-pernyataan yang bernilai positif, namun sebaliknya bagi pernyataan-

pernyataan yang bernilai negatif. Untuk pernyataan yang memiliki nilai negatif, 

susunan alternatif jawaban masih sama, namun skornya bernilai sebaliknya yakni 

dimulai dengan nilai 1 untuk jawaban “SL” hingga nilai 5 untuk jawaban “TP”. 

Penyekoran nilai instrumen disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 3.2. Pedoman Skoring Instrumen 

 SL S KD J TP 

Butir positif (+) 5 4 3 2 1 

Butir negatif (-) 1 2 3 4 5 

 

c. Uji Coba Instrumen 

Untuk mendapatkan data yang valid, instrumen yang digunakan tentunya 

harus terlebih dulu memiliki nilai kesahihan yang tinggi. Olehkarena itu, 

instrumen yang dikembangkan perlu dilakukan pengujian untuk mendapatkan 

keyakinan bahwa instrumen yang digunakan bernilai valid dan reliabel. Langkah-

langkah pengujian instrumen yang digunakan, melalui rangkaian tahap-tahap 

berikut: 

1) Uji Validitas Konstrak (construct validity) 

Uji validitas konstrak ialah pengujian konstruksi instrumen oleh pendapat 

dari ahli (judgement experts). Para ahli diminta pendapatnya tentang instrumen 

yang telah disusun (Sugiyono, 2010, hlm.177). Melalui uji validitas konstrak ini, 

akan diperoleh hasil pengujian berdasarkan penilaian serta pendapat para ahli 

yang diminta untuk menguji apakah butir soal yang terdapat dalam instrumen 
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memadai dan sah untuk diujikan dan mendapat data yang nyata, atau malah 

sebaliknya yakni tidak dapat digunakan.  

Uji validitas ini menggunakan pedoman penilaian pada setiap item dengan 

memberikan kualifikasi “Memadai” (M), atau “Tidak Memadai” (TM). Item-item 

instrumen yang dinilai ahli tidak memadai akan dibuang dan tidak dipakai untuk 

mendapatkan data dalam penelitian ini, kecuali penilai memberikan catatan revisi 

perbaikan sehingga butir soal dianggap memadai setelah diperbaiki baik dari segi 

redaksi, bahasa maupun konstruknya. Item-item yang dinilai memadai langsung 

akan dipakai sebagai instrumen untuk menjaring data penelitian.  

Dalam penelitian ini, validitas konstruk instrumen dilakukan oleh pakar 

dalam bidang penelitian dan riset dari Departemen Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan Universitas Pendidikan Indonesia yakni Drs. Sudaryat Nurdin 

Akhmad, M.Pd dan doktor dari Departemen Psikologi Universitas Pendidikan 

Indonesia yakni Dr. Tina Hayati Dahlan, M.Pd, Psikolog. Instrumen yang peneliti 

awal kembangkan dari berbagai indikator komponen engagement berjumlah 123 

butir soal yang berasal dari 11 indikator sebagai penjabaran dari komponen 

engagement. Setelah dilakukan validitas konstruk oleh kedua pakar, maka 

instrumen disaring menjadi hanya 58 butir soal dari 9 indikator. Ke 58 butir soal 

ini yang diujicobakan kepada 104 siswa yang nantinya diolah untuk diuji validitas 

empirisnya. 

2) Uji Validitas Empiris 

Selain kevalidan konstruknya, untuk mendapatkan data yang nyata perlu 

diuji pula kevalidan instrumen penelitian yang diuji secara empiris. Sebuah 

instrumen dapat dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan 

(Arikunto, 2006, hlm.168). Maka dari itu, perlu diuji terlebih dahulu melalui 

pengalaman atau dengan kata lain diujicobakan agar dapat dilihat apakah 

instrumen yang digunakan hasilnya sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. 

Untuk menguji tingkat validitas empiris instrumen, peneliti mencobakan 

instrumen tersebut pada sasaran dalam penelitian, setelah itu untuk mengetahui 
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ketepatan data diperlukan uji validitas (Arikunto, 2006, hlm.168). Uji validitas 

tersebut menggunakan bantuan program SPSS 17.0. untuk Windows.  

Setelah dilakukan uji coba serta dihitung korelasinya dengan rumus di 

atas, maka akan didapatkan nilai rxy yang menunjukkan indeks korelasi antara dua 

variabel yang dikorelasikan.  Semakin nilai koefisien korelasi mendekati angka 

1,00 maka semakin besar korelasinya. Bila hasil nilai koefisien korelasi lebih atau 

sama dengan 0,3 atau lebih dan bernilai positif, maka butir instrumen dinyatakan 

valid (Sugiyono, 2010, hlm.189). 

Hasil Uji Validitas Instrumen mengukur Engagement dengan aplikasi 

SPSS Statistic 17.0 dengan metode product moment corelation, dari 58 butir soal, 

dalam kolom corrected item total corelation terdapat 12 butir soal yang 

mendapatkan nilai dibawah 0.3. Sehingga, berdasarkan kriteria validitas >= 0.3, 

maka kedua belas butir soal tersebut dinyatakan tidak Valid.  Butir tidak valid 

tersebut yakni butir nomor 2, 19, 23, 25, 27, 31, 37, 40, 45, 48, 52 dan 53. Setelah 

dihilangkan, maka butir soal yang valid menjadi 46 butir, yakni butir nomor 1, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 

33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57 dan 58. 

Dari Instrumen tersebut, terdapat 1 butir soal yang sama dengan butir 

lainnya, yakni butir ke 32 dan 34, sehingga, butir yang sama yakni butir nomor 

34, dihapus. Sehingga hasil akhir instrumen mengukur engagement yang valid dan 

reliabel adalah sejumlah 45 butir soal. 

3) Uji Reliabilitas Instrumen 

Pengertian dari reliabilitas merujuk pada satu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen sudah baik (Arikunto, 2006, hlm.178). Untuk dapat dipercaya 

dan andal sebagai alat pengumpul data, instrumen tersebut harus memiliki 

keterandalan yang tinggi dimana meskipun digunakan berkali-kali pun data yang 

terkumpul akan sama. Untuk mendapatkan reliabilitas instrumen digunakan rumus 

Cronbach Alpha (α). 
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Pengujian reliabilitas instrumen dibantu dengan perangkat lunak SPSS 

18.0 untuk Windows. Nilai r lalu dikorelasikan dengan rtabel , sehingga bila r lebih 

besar dari  rtabel  maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan reliabel. Kriteria 

korelasi hasil reliabilitas dapat mengacu pada tabel klasifikasi berikut: 

 

 

 

Tabel 3.3. Pedoman penafsiran koefisien reliabilitas. 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,800 – 1,00 Sangat tinggi 

0,600 – 0,799 Tinggi 

0,400 – 0,599 Cukup 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

      (Arikunto, 2006, hlm.75)   

 Berdasarkan analisis reliabilitas Instrumen mengukur Engagement, yang 

dilakukan melalui Aplikasi SPSS Statistic 17.0, dengan pengujian Cronbach’s 

Alpha, didapatkan nilai Reliabilitas sebesar 0.918. Dengan hal ini, berarti tingkat 

reliabilitas Instrumen sangat tinggi, atau Instrumen memiliki tingkat kepercayaan 

yang tinggi jika di ujikan di waktu yang berbeda pada kelompok subjek yang 

sama.  

 

D. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektifitas Konseling Singkat 

Berfokus Solusi (KSBS) untuk meningkatkan engagement siswa yang 

menunjukkan gejala burnout. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud 

mendapatkan data perubahan sebagai efek dari treatment yang dilaksanakan, 

sehingga diperlukan data gambaran kondisi awal siswa dan kondisi akhir siswa 
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setelah terlebih dahulu mendapatkan KSBS. Langkah-langkah penelitian yang 

ditempuh adalah sebagai berikut: 

1. Pre-test 

Penyebaran instrumen mengenai tingkat engagement siswa 

dilaksanakan kepada santri kelas X Mu’allimin Pesantren Persatuan 

Islam No.31 Banjaran, Kab.Bandung tahun ajaran 2014-2015 yang 

teridentifikasi mengalami gejala burnout. Pretest ini dimaksudkan 

mendapatkan data awal tingkat engagement sebelum diberikan 

perlakuan dengan Konseling Singkat Berfokus Solusi (KSBS). 

2. Treatment (Perlakuan) 

Santri yang telah diberikan pretest diberikan perlakuan dengan teknik 

Konseling Singkat Berfokus Solusi. Perlakuan dilaksanakan sesuai 

prosedur teknik yang telah dirancang dan dilakukan dalam jangka 

waktu yang ditetapkan. 

3. Post-test 

Instrumen yang mengukur tingkat engagement diujikan kembali 

kepada konseli yang telah mengikuti treatment. Pengumpulan data 

post-test ini untuk mendapatkan hasil peningkatan tingkat engagement, 

sehingga mendapat gambaran sejauh mana signifikansi efektifitas 

Konseling Singkat Berfokus Solusi dalam meningkatkan engagement 

siswa. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan mengolah hasil 

instrumen yang disebar kepada siswa kelas XII MA Persis 31 Banjaran. Instrumen 

yang disebar adalah instrumen Burnout dan instrumen Engagement. Hasil data 

lalu di interpretasikan melalui kategorisasi dengam menggunakan 3 kategori yakni 

Rendah, Sedang dan Tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran 

secara umum kondisi psikologis siswa serta untuk mendapatkan sampel penelitian 

yang akan diberikan treatment. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, teknik 
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sampling pada penelitian ini adalah purposive, karena siswa yang teridentifikasi 

burnout tinggi yang dijadikan sampel penelitian. Untuk menginterpretasikan hasil 

data dari instrumen Burnout pengkategorian menggunakan kategorisasi jenjang 

(Ordinal). Tujuan pengkategorian ini adalah menempatkan individu kedalam 

kelompok-kelompok yang terpisah secara berjenjang menurut suatu kontinum 

berdasar atribut yang diukur (Azwar, 2008, hlm.107). Kategorisasi jenjang dalam 

pengiterpretasian skor burnout ini dijelaskan dalam tabel berikut: 

Tabel 3.4. Kategorisasi jenjang dalam pengiterpretasian skor burnout. 

Rentang Skor Kategori 

 X < (µ-1,0σ) Rendah 

(µ-1,0σ) < X < (µ+1,0σ) Sedang 

(µ+1,0σ) < X  Tinggi 

*) µ = Mean Skor 

           σ = Standar Deviasi Skor 

(Azwar, 2008, hlm.107) 

Selanjutnya, kepada siswa kelas XII MA Persis 31 Banjaran juga disebar 

angket engagement yang dikembangkan peneliti. Hasil angket ini juga 

diinterpretasikan perolehan skornya melalui pengkategorian. Pembagian kategori 

pada instrumen burnout ini menggunakan tiga kategori yang ditentukan dengan 

rumus kategorisasi signifikansi perbedaan. Cara ini bertujuan untuk kategorisasi 

individu kedalam jenjang-jenjang rendah, sedang, dan tinggi namun tidak 

mengasumsikan distribusi populasi yang normal. Aplikasinya terutama apabila 

jumlah individu dalam kelompok yang hendak di diagnosis tidak begitu besar 

(Azwar, 2008, hlm.114). Pemilihan penggunaan kategorisasi ini, didasarkan pada 

pendapat Azwar tadi, mengingat pula jumlah individu yang hendak di diagnosis 

kurang dari lima puluh siswa atau sejumlah 47 siswa. Rumus kategorisasinya 

disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 3.5. Kategorisasi signifikasi dalam pengiterpretasian skor 

engagement 
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Rentang Skor Kategori 

 X <  µ-t(α/2, n-1) ( σ/√n) Rendah 

µ-t(α/2, n-1) ( σ/√n) < X < µ+t(α/2, n-1) ( σ/√n) Sedang 

  µ+t(α/2, n-1) ( σ/√n) < X  Tinggi 

µ   = Mean  

t(α/2, n-1)  = Harga kritis t pada taraf signifikansi α/2 dengan derajat  

                                       kebebasan n-1 

σ  = Standar Deviasi  

n  = Banyaknya Subjek     

(Azwar, 2008, hlm.114) 

 

 Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam penelitian ini desain 

yang dipakai adalah desain pre-test and post-test one group design. Untuk 

mendapatkan data signifikansi untuk menguji hipotesis pada penelitian ini, maka 

analisis data yang digunakan ialah uji-t untuk mendapatkan nilai signifikansi 

setelah dikonsultasikan dengan harga t kritis atau ttabel dalam degree of freedom 

tertentu. Penggunaan teknik ini didasarkan pada pendapat Arikunto (2006, 

hlm.306) yang menyatakan bahwa untuk tes signifikansi pada analisis data 

penelitian eksperimen digunakan t-test.  

Pada penelitian ini, analisis data termasuk penggunaan uji-t dibantu 

dengan aplikasi SPSS Statistic 17.0 dengan metode paired t test. Selanjutnya hasil 

perhitungan nilai t atau thitung akan dikonsultasikan dengan nilai ttabel dalam derajat 

kebebasan n-1 dalam taraf kepercayaan sebesar 95% (α=0.05). Untuk menaksir 

signifikansi perolehan skor sebelum dan sesudah diberikan treatment, serta untuk 

menafsirkan apakah perlakuan yang diberikan pada subjek sampel penelitian ini 

efektif sesuai dengan hipotesis yang diajukan, maka cara menafsirkannya adalah 

dengan rumus:  

  

 

Menentukan efektif atau tidaknya treatment menggunakan penghitungan 

dari nilai thitung yang berasal skor pretest dan post-test. Setelah itu, hasil 

penghitungan tersebut dikonsultasikan dengan ttabel dalam derajat kebebasan n-1 

thitung  >  ttabel 
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dalam taraf kepercayaan sebesar 95% (α=0.05). Saat harga thitung lebih besar 

nilainya daripada ttabel , maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan yang 

diberikan, dalam taraf kepercayaan sebesar 95% efektif berpengaruh. 


