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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan 

metode deskriptif dan studi kasus.  Metoda ini digunakan untuk menggambarkan 

perilaku peserta didik SMP Negeri 1 Samarang dan melakukan konseling terhadap 

kasus yang mengalami masalah dalam manajemen diri. Pendekatan kuantitatif 

digunakan dalam pendeskripsian profil kemampuan manajemen diri dalam belajar 

sedangkan pendekatan kualitatif menekankan kejadian-kejadian objektif dan 

dikaji secara kualitatif digunakan dalam analisis proses dan hasil konseling. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Samarang beralamat di Jalan Raya 

Samarang Nomor 277 Tlp. 541965 Samarang Garut. Populasi penelitian ini adalah 

peserta didik SMP Negeri 1 Samarang kelas VIII yang pada usia remaja usia 

antara 15-16 tahun. Dari anggota populasi sebanyak  322 orang, dipilih sampel 

dua kelas, yakni VIIIa dan VIIId yang ditengarai memiliki kemampuan 

manajemen diri yang kurang baik dibandingkan dengan kelas lainnya. Jumlah 

peserta didik yang dilibatkan dalam penelitian adalah 40 orang. Untuk 

kepentingan analisis kasus, dipilih seorang peserta didik yang memiliki masalah 

dalam manajemen diri yang diindikasikan dengan skor kuesioner manajemen diri 

paling rendah dibanding teman-temannya. Dengan demikian, partisipan studi 

kasus dalam penelitian adalah satu orang peserta didik yang kurang mampu dalam 

manajemen diri, baik dalam aspek motivasi, organisasi, kontrol, maupun 

pengembangan diri.  

 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

Secara operasional, manajemen diri dalam penelitian di SMP Negeri 1 

Samarang ini lebih difokuskan pada self-management dalam belajar. Manajemen 
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diri dalam belajar adalah kemampuan yang berkenaan dengan diri sendiri dimana 

individu dapat mengelola dan mengatur diri sendiri untuk merencanakan 

perubahan tingkah lakunya dalam belajar dengan pemanipulasian stimulus dan 

respon internal maupun eksternal. 

Manajemen diri dalam belajar ini ini mencakup empat aspek, yaitu: (1) 

Motivasi  Diri, dorongan insting dalam diri peserta didik yang mendorong dirinya 

sendiri untuk melakukan berbagai kegiatan agar tercapai tujuan yang lebih baik, 

dengan indikator mempunyai minat dalam manajemen diri belajar, berusaha untuk 

memahami diri, dan bersemangat mengerjakan tugas; (2) Mengorganisasi diri 

adalah pengaturan sebaik-baiknya terhadap pikiran, diri, tempat, benda, dan 

semua sumber daya lainnya dalam kegiatan belajar sesuai dengan proporsinya, 

dengan indikator mampu mengelola pikiran pada diri belajar, mampu mengelola 

diri untuk kegiatan belajar, mampu mengelola tempat ruangan untuk belajar, dan 

mampu mengelola  alat untuk belajar, (3) Kontrol Diri, kemampuan mengontrol 

setiap tindakan, agar selalu memiliki rasa percaya diri dan optimis yang tinggi, 

merasa puas dengan hasil jerih payah sendiri, dan mampu mengendalikan emosi 

agar tidak melakukan hal-hal yang negatif pada diri pelaksanaan kegiatan belajar, 

serta mampu menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan pada diri belajar, 

dengan indokator mempunyai kemampuan yang tinggi, mempunyai kemampuan 

rasa percaya diri, mempunyai kemampuan dalam mengelola emosi, dan belajar 

merasa tidak terganggu oleh kegiatan lingkungan; (4) Pengembangan Diri, 

kegiatan untuk meningkatkan kemampuan diri dalam pelaksaan kegiatan belajar 

yang meliputi pengembangan kecerdasan, pikiran, kepribadian, sosial skill dalam 

lingkungan dengan indikator mampu meningkatkan pengelolaan perkembangan 

kecerdasan, memiliki kemampuan dalam pengelolaan kepribadian yang kuat, dan 

memiliki kemampuan dalam kegiatan bersosialisasi dilingkungan sekolahnya. 

 

3.4 Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Angket Self 

Management dalam Belajar yang dikembangkan dan telah digunakan dalam 

penelitian sebelumnya oleh Hendri Rismayadi pada tahun 2014. Instrumen untuk 

mengungkap profil manajemen yang disusun adalah dengan menggunakan tipe 
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Likert dengan empat pilihan jawaban yaitu  Sangat Sesuai (SS) Sesuai  (S), Tidak 

Sesuai  (TS),  dan Sangat Tidak Sesuai  (STS). 

Kisi-Kisi instrumen untuk mengungkapkan manajemen diri yang 

dikembangkan dari definisi operasional variabel penelitian. Kisi-kisi untuk 

mengungkap data adalah sebagai berikut. 

Tabel 3. 1 

Kisi-kisi Instrumen Manajemen Diri dalam Belajar 

Aspek Indikator 
Pernyataan 

∑ 
+  -  

1. Sellf-

Motivation 

1. Peserta didik mempunyai minat dalam 

belajar 
1*, 2 3, 4, 5 5 

2. Peserta didik mampu untuk memahami 

materi pelajaran 
6, 7*, 8, 9* - 4 

3. Peserta didik bersemangat saat 

mengerjakan tugas 
10*, 11* 12, 13 4 

2. Self- 

Organization 

1. Peserta didik mampu mengelola pikiran 

pada saat belajar 
14 

15*, 16, 

17* 
4 

2. Pesrta didikampu mengatur waktu untuk 

kegiatan belajar 
18*, 19,20 21 4 

3. Peserta didik mampu mengelola ruangan 

tempat untuk belajar 
22, 23 24 3 

4. Peserta didik mampu mengelola alat 

untuk belajar 
25, 26, 27 28* 4 

3. Self-Control 1. Peserta didik mempunyai rasa optimism 

yang tinggi 
29,30 - 2 

2. Peserta didik memiliki rasa percaya diri 31, 32* - 2 

3. Peserta didik mampu untuk mengelola 

emosi 
33 

34, 35*, 

36 
4 

4. Peserta didik mampu mempokuskan 

pikiran pada saat belajar 
37, 38, 39 - 3 

4. Self-

Development 

1. Peserta didik mampu mengembangkan 

kecerdasan pada saat belajar 
40, 41, 42 - 3 

2. Peserta didik memiliki watak dan 

kepribadian yang kuat 
43, 44 45* 3 

3. Peserta didik mampu melakukan 

bersosialisasi di lingkungan sekolahnya 
46, 47* 48 3 

Jumlah 48 

Keterangan: *) Nomor butir item tersebut koefisisen validitasnya tidak signifikan pada p = 0,10 

Hasil uji validitas terhadap 40 orang peserta didik di SMP Negeri 1 Samarang, 

dari 48 item tersebut, 13 butir item di antaranya, tidak valid pada p = 0,10. 

Dengan demikian, butir item yang digunakan dalam penelitian ini hanya 35 butir 

item.  

Hasil uji reliabilitas terhadap instrumen penelitian (35 butir item yang valid) 

dengan menggunakan split halp method, menghasilkan koefisien reliabilitas 
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separo tes sebesar 0,875 signifikan pada p = 0,000001. Koefisien reliabilitas 

keseluruhan instrumen adalah 0,9333. Koefisien reliabilitas instrumen penelitian 

berada pada derajat ke terandalan tinggi artinya instrument tersebut mampu 

menghasilkan skor-skor pada setiap item dengan konsisten sehingga layak untuk 

digunakan dalam penelitian.  

 

3.5 Langkah-Langkah Penelitian  

Proses pelaksanaan pengumpulan data dalam penelitian menempuh langkah-

langkah sebagai berikut. 

1) Menggandakan instrumen penelitian sesuai dengan jumlah peserta didik 

kelas VIIIa dan VIIId. 

2) Membuat kesepakatan dengan para peserta didik terkait wakrtu pelaksanaan 

pengumpulan data. 

3) Pada waktu yang telah disepakati, peneliti melakukan penelitian. Sebelum 

pengumpulan data dilakukan, penelitia mengatur posisi tempat duduk 

peserta didik sehingga tidak mudah untuk bekerja sama mengisi jawaban 

angket. 

4) Setelah semua peserta duduk dengan tertib, penelitia menjelaskan maksud 

pengumpulan data kemudian dilanjutkan dengan membagikan kuesioner 

kepada setiap siswa.  

5) Memberikan penjelasan bagaimana cara mengisi angket. 

6) Mengawasi pelaksanaan pengiaian angket sehingga terjamin tidak ada satu 

orang pun yang bekerja sama dan atau mengisi angket secara sembarangan 

atau menebak dan asal ngisi. Waktu yang dihabiskan untuk pengisisan 

angket adalah 30-45 menit. 

7) Setelah semua selesai mengisi angket secara lengkap, peneliti berpamitan 

untuk meninggalkan kelas dan mengucapkan twrima kasih kepada para 

siswa atas kesediaannya mengisi kuesioner secara lengka dan apa adanya. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menempuh langkah-langkah sebagai 

berikut. 
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1) Verifikasi data dilakukan untuk pemeriksaan terhadap data yang sudah di 

peroleh, verifikasi data bertujuan untuk menyeleksi data yang lyak untuk 

diolah dan data yang tidak layak untuk diolah. Tahapan verifikasi data yang 

dilakukan. Verifikasi difokuskan pada lelengkapan jawaban dan keacakan 

jaban, dalam ati jawaban responden itu tidak berpola tertentu. 

2) Melakukan skoring setiap lembar jawaban. Pedoman skoring Pernyataan 

pada alternatif jawaban diberi skor 4, 3, 2, 1, untuk pernyatakan positif dan 

1, 2, 3, 4, dengan alternatif pilihan jawaban sangat sesuai. Sesuai, Tidak 

Sesuai, dan Sangat Tidak Sesuai. Pada pernyataan positif, semakin tinggi 

alternatif jawaban peserta didik maka semakin tinggi penyesuaian 

manajemen peserta didik. Kemudian pada pernyataan negatif, semakin 

tinggi alternatif jawaban peserta didik maka semakin rendah penyesuaian 

manajemen peserta didik.  

3) Mengkonversi skor total dan skor aspek ke dalam skala 4 dengan cara 

membangi skor oleh banyak item. Banyak item yang digunakan dalam 

penelitian kini adalah 35, dengan rincian untuk aspek self-motivation 

sebanyak 8 butir item, aspek self-organization sebanyak 11 butir item, aspek 

self-control sebanyak 9 butir item, dan untuk aspek self-development 

sebanyak 7 butir item. Dengan demikian, skor manajemen diri secara total 

maupun aspek-aspeknya, memiliki skor minimal ideal 1 dan skor maksimal 

ideal 4. 

4) Menentukan kriteria penafsiran skor dengan cara membuat kategori 

penafsiran. Untuk keperluan penelitian ini dibuat tiga kategori penafsiran, 

yaitu kategori kemampuan manajemen diri rendah (skor kurang dari 2,0), 

kemampuan manajemen diri sedang (skor 2,0 sampai dengan 3,0), dan  

kemampuan diri tinggi (skor lebih dari 3,0). 

5) Menghitung banyak data pada setiap kategori dan persentase pada kategori 

tersebut. 

6) Melakukan penafsiran data berdasarkan proporsi dan persentase pada setiap 

kategori. 

7) Analisis proses dan hasil konseling, dilakukan secara kualitatif terkait 

perubahan perilaku kasus sebelum dengan sesudah proses konseling. 
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