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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini akan dipaparkan tentang bagaimana penelitian dilaksanakan mulai 

dari deskripsi pendekatan penelitian, metode dan desain penelitian yang 

digunakan, sampai mendeskripsikan tentang populasi penelitian, definisi 

operasional variabel penelitian, instrumen yang dikembangkan, prosedur 

penelitian dan terakhir yaitu analisis data. 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. 

Pemilihan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui efektivitas 

konseling singkat berfokus solusi untuk meningkatkan optimisme anak. 

Pendekatan ini digunakan karena memiliki karakteristik diantaranya yaitu 

penelitian ini mendeskripsikan masalah penelitian melalui sebuah deskripsi 

tentang kecenderungan atau sebuah kebutuhan akan penjelasan tentang hubungan 

antar variabel (Creswell, 2012, hlm. 13). Karakteristik ini sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat 

kecenderungan optimisme siswa dalam bentuk skor atau angka. Selain itu, 

pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui efektivitas 

dan pengaruh perlakuan konseling singkat berfokus solusi, yaitu melalui analisis 

profil siswa sebelum dan setelah intervensi. 

  

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian subjek 

tunggal (single subject). Penelitian subjek tunggal tidak hanya melibatkan satu 

peserta, tetapi dapat juga mencakup beberapa subjek penelitian, berkisar 3 sampai 

8 subjek. Setiap subjek berfungsi sebagai kontrol bagi dirinya sendiri. Hal ini 

dapat dilihat dari kinerja subjek sebelum, selama, dan setelah diberi perlakuan 

(Horner, 2005, hlm. 166). 
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C. Desain Penelitian 

 

Desain penelitian subjek tunggal yang digunakan adalah desain A-B. Desain A–B, 

terdiri dari dua kondisi yaitu baseline dan intervensi (Sunanto, Takeuchi & 

Nakata, 2006, hlm. 55). Pertama, baseline (A) merupakan kondisi awal profil 

optimisme sebelum diberikan intervensi, dan pengukuran pada kondisi baseline 

dilakukan secara berulang (repeat measure) sampai stabil dengan menggunakan 

instrumen optimisme anak. Kondisi kedua, intervensi (B) yaitu kondisi subjek 

penelitian selama diberikan intervensi. Intervensi yang diberikan yaitu konseling 

berfokus solusi dan setelah subjek diberikan intervensi dilakukan pengukuran 

kembali dengan menggunakan instrumen optimisme. Berikut grafik prosedur 

dasar desain A – B:  

 

 

 Frekuensi        Baseline (A) Intervensi (B) 

 

 

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    

    Sesi (waktu) 

Grafik 3. 1  

Grafik Prosedur Dasar Desain A – B 

Desain A-B dipilih karena memiliki kelebihan-kelebihan pada proses di 

dalamnya. Kelebihan tersebut seperti yang dijelaskan oleh Heppner et al. (2008, 

hlm. 207) diantaranya yaitu pengukuran berulang pada desain AB, memberikan 

stabilitas yang lebih besar dari waktu ke waktu. Kemudian,  AB desain memiliki 

subjek yang berfungsi sebagai kontrol atau sebagai perbandingan untuk diri 

sendiri. 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Ciumbuleuit III Kota 

Bandung Tahun Ajaran 2015/2016. Populasi dipilih berdasarkan hasil studi 
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pendahuluan pada siswa kelas 6 SD Ciumbuleuit III Kota Bandung Tahun Ajaran 

2015/2016 yang menemukan bahwa terdapat siswa yang memiliki gaya penjelasan 

yang cenderung pesimis. Hasil studi awal menunjukkan bahwa hanya 18% siswa 

kelas 6 yang tergolong optimis, 36 % siswa tergolong pesimis dan sangat pesimis 

sebanyak 57% siswa. 

 

Adapun pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik 

purposive sampling yaitu peneliti memilih elemen tertentu dari populasi yang 

akan mewakili atau memberikan informasi tentang topik yang diminati (McMillan 

& Schumacher, 2001 hlm. 175). Pada penelitian ini, sampel yang dipilih adalah 

siswa dengan tingkat optimisme berkategori rendah dan bersedia menjadi subjek 

penelitian. Dari keseluruhan populasi, terdapat delapan siswa yang tergolong 

memiliki tingkat optimisme kategori rendah, dan hanya tujuh siswa yang bersedia 

untuk menjadi subjek penelitian. Berikut adalah siswa yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini. 

Tabel 3. 1 

Sampel Penelitian 

No Nama 
Jenis 

Kelamin 
Kelas 

1 FA L 5A 

2 MI L 5B 

3 SA P 5B 

4 ZA P 5B 

5 SI P 5B 

6 AB L 5B 

7 DI L 5A 
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E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Optimisme 

Banyak para ahli yang mengemukakan tentang konsep-konsep optimisme. 

Gillham et al. ( 2000, hlm. 62) memaparkan bahwa dalam penggunaan modern, 

optimisme menandakan kecenderungan untuk memegang ekspektasi positif dari 

masa depan. Lionel Tiger (Bennett, 2011) mendefinisikan optimisme sebagai 

'suasana hati’ atau sikap terkait dengan ekspektasi tentang masa depan baik secara 

sosial atau materi.  

Michael Scheier dan Charles Carver  (Bennett, 2011) berfokus pada “dispositional 

optimism”. Optimisme dibangun sebagai variabel kepribadian, relatif stabil 

sepanjang waktu dan konteks, yang mendefinisikan karakteristiknya hanyalah 

harapan bahwa hal-hal yang baik biasanya akan terjadi, daripada yang buruk. 

 

Frankl (2008, hlm.211) menjelaskan konsep optimisme di tengah tragedi. secara 

singkat, itu berarti orang yang optimis dan tetap optimis meskipun mengalami 

“tiga serangkaian tragedi kehidupan”  yang menggambarkan tiga aspek kehidupan 

manusia yang dibatasi oleh penderitaan, rasa bersalah dan kematian. Optimisme 

dalam tragis yang dibicarakan oleh Frankl merupakan optimisme saat dihadapkan 

pada tragedi dan dipandang dari potensi manusia yang dalam bentuknya yang 

terbaik memungkinkan manusia untuk (1) mengubah penderitaan menjadi 

keberhasilan dan sukses; (2) mengubah rasa bersalah menjadi kesempatan untuk 

mengubah diri sendiri ke arah lebih baik, (3) mengubah ketidak kekalan hidup 

menjadi dorongan untuk bertindak penuh tanggungjawab. 

 

Seligman (2006, hlm. 44) menjelaskan bahwa optimisme merupakan gaya 

penjelasan atau cara yang biasa (habitual way) individu gunakan dalam 

menjelaskan kejadian baik dan kejadian buruk dalam hidup secara rutin.  Terdapat  

tiga dimensi krusial dalam gaya penjelasan, yaitu permanensi (stabil versus tidak 

stabil), pervasiveness(global versus spesifik) dan personalisasi (internal versus 

eksternal). Pada dimensi permanensi, individu disebut optimis ketika menentang 

ketidakberdayaan dengan meyakini bahwa penyebab kejadian buruk adalah 
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sementara, serta menjelaskan pada dirinya bahwa kejadian baik memiliki 

penyebab permanen. Pada dimensi pervasiveness, individu optimis memiliki 

keyakinan bahwa kejadian buruk memiliki sebab spesifik dan kejadian baik 

memiliki penyebab universal dan meningkatkan apapun yang dilakukan individu. 

Pada dimensi personalisasi, individu yang optimism meyakini bahwa dirinya yang 

menyebabkan kejadian baik (internal) dan kejadian buruk mempunyai penyebab 

eksternal. 

Adapun konsep optimisme yang digunakan para peneliti secara luas adalah 

dispositional optimism dari Scheier & Carver, serta gaya penjelasan optimis dari 

Seligman. Adapun pada penelitian ini, konsep optimisme yang dipaparkan 

berlandas pada konsep optimisme yang dikemukakan Seligman. Oleh karena itu, 

dalam penelitian ini, optimisme merupakan cara individu memberikan atribusi 

atau bagaimana individu menjelaskan penyebab peristiwa untuk diri mereka 

sendiri, meliputi dimensi permanensi, pervasiveness dan personalisasi 

Dalam penelitian ini, optimisme adalah respon individu sebagaimana ternyatakan 

dalam item skala optimisme anak tentang cara individu menjelaskan penyebab 

kejadian-kejadian untuk dirinya sendiri meliputi:  

a. dimensi permanensi:  

a) meyakini bahwa kejadian baik mempunyai penyebab permanen ;  

b) meyakini bahwa kejadian buruk mempunyai penyebab yang hanya bersifat 

sementara 

b. dimensi pervasiveness 

a) meyakini bahwa kejadian baik mempunyai penyebab umum dan akan 

memperbaiki segala sesuatu yang dikerjakan; 

b) meyakini bahwa kejadian buruk mempunyai penyebab spesifik 

c. dimensi personalisasi 

a) mempercayai bahwa kejadian buruk disebabkan dari hal-hal yang berasal 

dari luar diri 

b) mempercayai bahwa kejadian baik disebabkan dari hal-hal yang berasal 

dari diri 
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2. Konseling Singkat Berfokus Solusi 

Konseling singkat berfokus solusi pada penelitian ini merupakan pemberian 

intervensi dari konselor atau peneliti kepada siswa siswa kelas 5 SD Ciumbuleuit 

III Bandung Tahun Ajaran 2015/2016 yang teridentifikasi memiliki tingkat 

optimisme rendah, meliputi tahapan umum sebagai berikut: 

a. Tahapan perkenalan, untuk membangun hubungan konselor dan konseli. 

Tahapan ini meliputi attending, komitmen kerahasiaan, memohon ijin untuk 

mencatat dan menjelaskan gambaran proses umum konseling berfokus solusi 

kepada anak. 

b. Tahapan kontruksi masalah dan tujuan, meliputi ranking keluhan atau tujuan 

menggunakan teknik scaling question. Teknik scaling question menggunakan 

gambar termometer atau gambar ekspresi wajah berskala untuk membantu 

anak agar mudah menggambarkan keadaannya pada saat ini. Pada tahap ini 

juga dapat menggunakan teknik menggambar untuk membantu anak membuat 

gambar tentang apa yang terjadi pada hidup mereka sekarang dan apa yang 

mereka akan lakukan. Konselor memulai sesi ini dengan berkata “gambar 

sebuah gambar tentang apa yang ingin kamu bicarakan”, “gambar sebuah 

gambar tentang apa yang terjadi sekarang ini”, “gambar sebuah gambar 

tentang sesuatu yang ingin kamu ubah”.  

c. Tahapan Identifying and amplifying exception, merupakan tahapan untuk 

mengidentifikasi pengecualian dan memperbesar efek pengecualian, dapat 

menggunakan teknik Miracle Question, Bola Kristal Erickson, coping 

question dan atau Video Tape O’Hanlon;  

d. Tahap pesan solusi, meliputi pemberian tugas dan konfirmasi kapabilitas 

tugas.  Pada tahap ini ringkasan konkret dari sesi yang anak akan bawa ke 

rumah direpresentasikan secara visual sebagai upaya anak untuk menemukan 

sebuah solusi. Pada tahap ini solusi yang didapat dari tahapan sebelumnya 

dikonfirmasikan kembali apakah anak dapat melakukan tersebut dan 

bagaimana cara konselor dapat mengetahui bahwa solusi-solusi yang 

direncanakan dikerjakan.  

e. Tahap evaluasi efektivitas tugas dan mengevaluasi masalah atau tujuan. Pada 

tahap ini akan mengkonfirmasi perubahan perilaku, dilakukan untuk 
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mengingatkan kembali tujuan yang ingin dicapai dan sampai mana solusi 

tersebut sudah terjadi. 

 

F. Instrumen Penelitian 

1. Pengembangan Instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen optimisme anak. 

Instrumen optimisme anak merupakan instrumen self-report yang mengukur skor 

tentang gaya penjelasan individu terhadap kejadian baik dan kejadian buruk 

menggunakan tiga dimensi kausal yaitu personalisasi (internal vs eksternal), 

permanensi (stable vs unstable) dan pervasiveness (global vs specific causes). 

 

Instrumen dikembangkan dengan cara menyediakan 24 kejadian baik dan 24 

kejadian buruk yang pada setiap kejadian disertai respon berisi kemungkinan 

penjelasan sebab kausal yang individu jelaskan pada dirinya. 

2. Kisi-Kisi Instrumen 

Berdasarkan definisi operasional variabel di atas, maka dikembangkan kisi-kisi 

instrumen optimisme anak untuk mengetahui profil intensitas optimisme anak. 

Berikut ini adalah tabel kisi-kisi instrumen, terdiri dari dimensi, indikator pada 

setiap dimensi dan item-item yang dikembangkan dari setiap indikator. 

Tabel 3. 2  

Kisi-Kisi Instrumen 

Dimensi INDIKATOR NO. ITEM 

Permanensi 

meyakini bahwa kejadian baik 

mempunyai penyebab permanen 

1, 7, 13, 19, 25, 

31, 37, 43 

meyakini bahwa kejadian buruk 

mempunyai penyebab yang hanya 

bersifat sementara 

2, 8, 14, 20, 26, 

32, 38, 44 

Pervasiveness 

meyakini bahwa kejadian baik 

mempunyai penyebab umum dan akan 

memperbaiki segala sesuatu yang 

3, 9, 15, 21, 27, 

33, 39, 45 
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dikerjakan; 

meyakini bahwa kejadian buruk 

mempunyai penyebab spesifik 

4, 10, 16, 22, 28, 

34, 40, 46 

Personalisasi 

berkeyakinan bahwa diri sendiri yang 

menyebabkan kejadian/hal baik 

(internalize) 

5, 11, 17, 23, 29, 

35, 41, 47 

berkeyakinan bahwa kejadian buruk 

disebabkan oleh orang lain atau 

lingkungan sekitar (externalize) 

6, 12, 18, 24, 30, 

36, 42, 48 

 

3. Pedoman Skoring 

Skala yang digunakan merupakan skala pilihan yang tertutup dimana siswa harus 

memilih salah satu pilihan. Instrumen yang digunakan adalah angket berstruktur 

dengan bentuk jawaban tertutup. Angket bentuk ini merupakan angket yang 

jawabannya telah tersedia dan responden hanya menjawab setiap pernyataan 

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

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

berikut : 

Skor 1 untuk pilihan jawaban optimis  

Skor 0 untuk pilihan jawaban pesimis  

 

4. Uji Coba Instrumen 

a. Uji Kelayakan 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian diuji kelayakannya untuk melihat 

kesesuaian antara konstruk, konten/isi, dan redaksi instrumen dengan landasan 

teoritis, ketepatan bahasa, dan karakteristik subjek yang menjadi responden atau 

yang lebih dikenal dengan penimbangan (judgement) instrumen. Judgement dapat 

juga berfungsi sebagai uji validitas internal instrumen.  
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Uji kelayakan  (judgement) dilakukan terhadap dua orang pakar bimbingan dan 

konseling, diantaranya adalah satu orang pakar assessmen psikologis dan pakar 

pendidikan pada anak. Berdasarkan hasil judgement, terdapat beberapa pilihan 

jawaban yang lebih sesuai untuk dijadikan pilihan jawaban di item pada aspek 

lain. Berdasarkan penimbangan instrumen penelitian, masing-masing pernyataan 

dikelompokkan dalam kualifikasi memadai (M) atau tidak memadai (TM). 

Kategori antara memadai atau tidak memadai sebuah instrumen dilihat dari 

konstruk instrumen, konten/isi instrumen, dan redaksi instrumen tersebut. 

Pernyataan yang berkualifikasi memadai (M) dapat langsung digunakan sebagai 

butir item dalam instrumen penelitian sementara pernyataan yang berkualifikasi 

tidak memadai (TM) perlu direvisi dan diperbaiki.  

b. Uji Keterbacaan 

Uji keterbacaan dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana instrumen dapat 

difahami oleh responden. Melalui uji keterbacaan ini dapat diketahui kata-kata 

yang kurang dipahami serta kalimat yang rancu dan kurang jelas sehingga butir 

pernyataan dalam instrumen dapat disederhanakan tanpa mengubah maksud dari 

pernyataan tersebut.  Uji keterbacaan instrumen dilakukan 3 orang anak sekolah 

dasar yang bukan merupakan sampel penelitian. Setelah dilakukan uji 

keterbacaan, butir, diketahui bahwa siswa kelas 5 SD tidak dapat memahami 

maksud dari kata “mahir”, dan “tidak biasa”. Sehingga pemilihan kata pada item 

tersebut diubah. 

c. Uji Validitas Butir Instrumen 

Instrumen yang valid adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data 

yang valid dan dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. 

Semakin tinggi nilai validitas, semakin valid instrumen tersebut digunakan di 

lapangan. Uji coba instrumen penelitian dilaksanakan terhadap siswa sekaligus 

dengan pretes. Langkah uji validitas butir pernyataan dilakukan dengan 

menggunakan teknik pengolahan statistik yakni korelasi point biserial. 

Penghitungan validitas butir pernyataan dilakukan dengan bantuan program 

komputer microsoft excel.  
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Berdasarkan hasil penghitungan, terdapat butir item pernyataan yang tidak valid. 

berikut ini hasil uji validitas pada semua item. 

Tabel 3. 3 

 Hasil Uji Validitas 
 

No Item R Status No Item r Status 

1 0,359 Valid 25 0,288 Valid 

2 0,555 Valid 26 0,460 Valid 

3 0,293 Valid 27 0,371 Valid 

4 0,462 Valid 28 0,163 Tidak Valid 

5 1,082 Valid 29 0,038 Tidak Valid 

6 0,709 Valid 30 -0,136 Tidak Valid 

7 0,776 Valid 31 0,141 Tidak Valid 

8 0,308 Valid 32 0,530 Valid 

9 0,457 Valid 33 0,021 Tidak Valid 

10 0,321 Valid 34 0,625 Valid 

11 0,744 Valid 35 0,112 Tidak Valid 

12 0,154 Tidak Valid 36 -0,004 Tidak Valid 

13 0,483 Valid 37 0,619 Valid 

14 0,450 Valid 38 0,567 Valid 

15 0,178 Tidak Valid 39 0,764 Valid 

16 0,581 Valid 40 0,858 Valid 

17 0,401 Valid 41 0,059 Tidak Valid 

18 0,100 Tidak Valid 42 0,451 Valid 

19 0,202 Valid 43 0,504 Valid 

20 1,010 Valid 44 0,145 Tidak Valid 

21 0,338 Valid 45 0,249 Valid 

22 0,152 Tidak Valid 46 0,446 Valid 

23 0,123 Tidak Valid 47 0,253 Valid 

24 0,456 Valid 48 0,164 Tidak Valid 

 

d. Uji Reliabilitas Instrumen 

Suatu instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang memadai apabila digunakan 

mengukur aspek yang hendak  diukur beberapa kali hasilnya sama atau relatif 

sama. Instrumen yang dapat dipercaya akan menghasilkan data yang dapat 

dipercaya juga. Reliabilitas berkenaan dengan tingkat keajegan atau ketetapan 

hasil pengukuran (Syaodih, 2005). Reliabilitas instrumen secara operasional 
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dinyatakan sebagai koefisien korelasi (r) (Suryabrata, 1999, hlm. 41). Untuk 

mengetahui tingkat reliabilitas instrumen dilakukan pengujian dengan 

menggunakan rumus Cronbach’s Alpha (α).  

 

Proses pengujian reliabilitas instrumen ini dilakukan secara statistik memakai 

bantuan microsoft excel 2007. Sebagai tolak ukur koefisien reliabilitasnya, 

digunakan kriteria dari Guilford (Subino, 1987), yaitu: 

< 0,20  : Derajat keterandalannya sangat rendah 

0,21 - 0,40 : Derajat keterandalannya rendah 

0,41 – 0,70 : Derajat keterandalannya sedang 

0,71 – 0,90 : Derajat keterandalannya tinggi 

0,91 – 1,00 : Derajat keterandalannya sangat tinggi 

 

Berdasarkan perhitungan uji reliabilitas instrumen menggunakan SPSS, diperoleh 

nilai alpha pada tabel berikut:  

Tabel 3. 4  Reliabilitas Instrumen 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,561 48 

 

Nilai alpha yang diperoleh adalah 0,561. Sehingga, instrumen tergolong pada 

derajat keterandalan yang sedang.  

 

G. Prosedur Penelitian 

1. Perizinan  

Perizinan mengadakan penelitian di SD Ciumbuleuit III Bandung dilakukan 

melalui beberapa tahap. Pertama mengajukan surat permohonan pelaksanaan 

penelitian ke Kepala Sekolah berdasarkan surat perizinan dari Pascasarjana UPI. 

Berdasarkan surat ijin dari kepala sekolah, barulah peneliti menghubungi guru 

kelas 5 dan mengatur jadwal penelitian yang disesuaikan dengan agenda mata 

pelajaran di kelas populasi penelitian. 
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2. Mengukur tingkat optimisme siswa 

Pada tahapan ini, peneliti melakukan pengukuran tingkat optimisme siswa dengan 

cara meminta siswa populasi penelitian untuk mengisi instrumen optimisme anak. 

Selanjutnya, siswa yang termasuk ke dalam kategori tingkat optimisme yang 

rendah diberikan repeat measure untuk melihat kondisi baseline sebelum 

intervensi. 

3. Pembuatan rancangan intervensi konseling berfokus solusi 

Tahapan selanjutnya adalah pembuatan rancangan tiap teknik konseling berfokus 

solusi yang tepat untuk masa perkembagan anak. Setiap materi dari ketiga teknik 

diatas disesuaikan dengan kebutuhan dan adversitas pada sampel. Rancangan 

treatmen tersebut kemudian di judgment kepada para ahli (dosen) untuk 

mengetahui apakah rancangan konten konseling tersebut sesuai dengan kebutuhan 

dan latar belakang teoritisnya. 

 

4. Pemberian treatment 

Setelah rancangan konseling berfokus solusi siap untuk digunakan, maka langkah 

selanjutnya adalah melaksanakan treatmen.  

  

H. Teknis Analisis Data 

Penelitian ini memiliki tiga pertanyaan penelitian. Secara berurutan, 

masing-masing pertanyaan penelitian dijawab dengan cara sebagai berikut: 

1. Pertanyaan penelitian pertama tentang profil tingkat optimisme anak SD 

Ciumbuleuit III Bandung Tahun Ajaran 2015/2016 dijawab dengan : a) 

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

c) menghitung simpangan baku dari keseluruhan skor siswa, d) setelah 

diperoleh jumlah skor baku, data dikelompokkan ke dalam tiga kategori yakni 

rendah, sedang, dan tinggi mengacu pada kategorisasi pada table berikut: 
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Tabel 3. 5 

Kategorisasi Profil Optimisme Anak 

Skor Kategori 

X > Mean + 0,5SD Rendah 

Mean – 0,5SD < X < Mean + 0,5SD Sedang 

X < Mean – 0,5SD Tinggi 

 

2. Pertanyaan penelitian mengenai efektivitas penggunaan konseling singkat 

berfokus solusi. Terdapat dua teknik analisis data yang digunakan dalam 

menjawab pertanyaan penelitian ini yaitu:   

a. Analisis Visual 

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

subyek tunggal cenderung menggunakan statistik deskriptif yang sederhana. 

Dalam penelitian ini, analisis datanya dimaksudkan untuk mengetahui efek 

atau pengaruh intervensi terhadap perilaku sasaran yang ingin diubah dengan 

menggunakan analisis visual yakni analisis dilakukan dengan melakukan 

penggalian data secara langsung dan ditampilkan dalam bentuk grafik. 

Menurut Barlow, Nock & Hersen (2008), menjelaskan bahwa bukti adanya 

intervensi yang efektif ditunjukkan oleh perbedaan yang berarti antara nilai 

rata-rata peserta dikondisi. Untuk itu komponen penting yang dianalisis 

dengan cara ini adalah banyaknya data dalam setiap kondisi yang disebut 

dengan panjang kondisi (level) dan kecenderungan arah grafik (trend). 

b. Analisis Statistik 

Untuk melihat keefektifan data perubahan yang terjadi, maka dilakukan 

analisis statistik sederhana. Nourbakhsh & Ottenbacher (1994) menjelaskan 

teknik dua standar deviasi (two standard deviation method) adalah teknik 

analisis statistik yang dapat digunakan untuk melihat efektivitas atau 

perubahan antara kondisi baseline dan intervensi. Nourbakhsh & Ottenbacher 

menjelaskan langkah-langkah sebagai berikut mencari dua standar deviasi 

yakni : 1) mencari terlebih dahulu standar deviasi pada kemudian dikalikan 

dua dan hasilnya adalah dua standar deviasi; 2) mencari rata-rata baseline dan 
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membuat garis lurus dengan menggunakan titik rata-rata baseline; 3) 

membuat garis dari titik rata-rata setelah dikurangi dua standar deviasi 

dibawah garis baseline; 4) intervensi dikatakan terjadi perubahan secara 

efektif jika ada dua titik yang berada dibawah garis dua standar deviasi. 

 


