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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan 

Studi ini merupakan penelitian pengembangan. Metode dan strategi semacam ini 

biasa dipakai dalam penelitian untuk menghasilkan produk atau model pendidikan 

tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut (Borg & Gall, 1989). Penelitian 

dilakukan secara bertahap. Pengembangan model dimulai dari analisis kebutuhan 

akan layanan konseling kelompok bagi para kaum jompo hingga pengujian 

keefektifan model konseling kelompok yang sedang ditawarkan.  

Tahapan-tahapan pada studi mengikuti langkah-langkah yang umumnya 

digunakan pada penelitian dan pengembangan (Sugiyono, 2009; Borg & Gall, 

1989), yang mencakup: analisis potensi dan masalah,  pengumpulan data atau 

informasi, merancang produk, memvalidasi rancangan, merevisi rancangan, 

ujicoba produk, revisi produk, ujicoba pemakaian, revisi akhir produk, lalu 

produksi masal. Dalam studi ini tahapan kegiatan penelitian meliputi: studi 

pendahuluan, perancangan model hipotetik, uji kelayakan model, dan uji 

keefektifitas model. Tahap kegiatan selanjutnya adalah diseminasi dan distribusi 

model. Bahasan secara rinci masing-masing tahapan kegiatan diuraikan pada 

bagian belakang dari bab ini. 

 

B. Variabel  

Variabel Bebas dalam penelitian ini adalah Model konseling kelompok 

regulasi diri. Variabel ini didefinisikan sebagai suatu proses bantuan kepada 
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kaum jompo (konseli) dalam meningkatkan regulasi diri melalui kegiatan 

kelompok dengan teknik diskusi. Proses bantuan kepada konseli itu mencakup 

pemahaman tentang makna kesehatan yang mencakup: upaya deteksi, treatmen, 

dan pencegahan suatu penyakit, informasi nutrisi, dan kesehatan mental, serta 

proses penuaan.   

Variabel terikat pada studi ini adalah regulasi diri,  yaitu upaya 

pencapaian bagian dari tugas-tugas hidup yang bertujuan untuk mengatur diri 

seseorang agar mampu hidup secara baik dan sehat, yang dicirikan oleh adanya (1) 

rasa diri berguna, (2) pengendalian diri, (3) pandangan realistik, (4) kepekaan 

emosional, (5) kemampuan rekayasa intelektual, (6) upaya pemecahan masalah, (7) 

kreatifitas, (8) kemampuan berhumor, dan (9) kebugaran jasmani, dan  (10) kebiasaan 

hidup sehat. Kondisi ini, sesungguhnya, tercipta dari akumulasi tingkat 

pemahaman diri dan pemahaman berbagai informasi yang relevan dan memadai 

melalui pengalaman konseli dalam pelayanan konseling kelompok yang 

memandirikan.  

 

C. Subyek 

Penentuan subjek penelitian didasarkan pada keperluan tahap-tahap 

kegiatan dalam mengembangkan model. Pemilihan subjek penelitian dilakukan 

dengan menggunakan teknik sampel acak bertujuan (purpossive random sampling 

technique). Artinya, subyek dipilih dan ditetapkan secara acak dengan tetap 

mempertimbangkan keperluan pencapaian tujuan penelitian.  

Pada tahap studi pendahuluan telah dilibatkan sejumlah ahli kesehatan 

mental (konselor: Bimbingan dan konseling), ahli bidang kesehatan dan nutrisi 
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(dokter dan perawat panti), dan ahli agama (ulama) di Kota Jambi. Pada tahap ini 

ada tiga orang ahli yang dilibatkan, sedangkan kaum jompo yang dijadikan 

sampel berjumlah 21 orang. Para ahli dipilih sesuai dengan keahliannya dan 

kebutuhan penelitian dengan rincian ahli kesehatan mental, ahli nutrisi, dan para 

ahli agam (ulama) masing-masing satu orang.  

Para ahli tersebut telah dimohon untuk memvalidasi muatan model guna 

mendapatkan rumusan isi, teoritis, efisiensi, kemungkinan implementasi, dan 

kemenarikan model yang memiliki aras kelayakan yang memadai sehingga 

pemberlakuan model di panti asuhan dapat dilaksnakan.  

Pada tahap uji keefektifan model yang menjadi subjeknya adalah para 

kaum lansia di panti jompo. Pada penelitian ini telah dipilih Panti Sosial Tresna 

Wredha Budi Luhur Kota Jambi sebagi tempat pelaksanaan penelitian. Pada panti 

tersebut ada 70 orang warga binaan. Mereka terdiri atas 36 orang laki-laki dan 34 

orang perempuan. Usia mereka merentang dari 60 tahun hingga 90 tahun. Warga 

binaan tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia.  

Dengan menggunakan teknik sampling bertujuan telah ditetapkan 

sebanyak 67 orang sebagi subyek penelitian. Mereka selanjutnya dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu subyek kelompok eksperimen (kelompok ekprimen) dan 

kelompok subyek kontrol (kelompok kontrol).  Rincian subyek penelitian menurut 

kelompok dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 3.1.  
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Tabel 3.1. Sebaran Subyek pada Kelompok Ekprimen dan Kontrol  

                 Berdasarkan Jenis Kelamin Subyek.  

 

JENIS KELAMIN KELOMPOK  JUMLAH 

Eksprimen Kontrol 

Laki-laki 19 16 35 

Perempuan 15 17 32 

Total 34 33 67 

  

Jumlah subyek pada kelompok ekprimen sebanyak 34 orang. Mereka 

terdiri atas 19 orang laki-laki dan 15 orang perempuan.  Sedangkan jumlah subyek 

pada kelompok kontrol sebanyak 33 orang yang terdiri atas 16 orang laki-laki dan 

17 orang perempuan. Dengan demikian orang jompo yang akan dijadikan subyek 

pada uji keefektifan model berjumlah sebanyak 67 orang.  

Disamping kaum lansia sebagai subyek, telah dipilih juga dua orang 

perawat pada Panti Sosial Tresna Wredha Budi Luhur Kota Jambi. Para perawat 

tersebut telah ditetapkan sebagai koleader dalam pelaksanaan model pada 

penelitian ini. Mereka telah diminta partisipasinya untuk memberikan pelayanan 

bimbingan dan konseling kelompok untuk membantu konseli memandirikan 

hidupnya.  

 

D. Instrumen 

Untuk keperluan penelitian telah dikembangkan dua instrumen, yaitu: 

Daftar Cek Regulasi Diri (DCRD) dan Modul Program Konseling Kelompok 

Lansia (MPK2L). DCRD adalah alat pengumpul data yang telah digunakan untuk 

mengukur dampak perlakuan penelitian. Instrumen ini telah dipakai sebagai alat 
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dalam mengamati perilaku regulasi diri kaum lansia, baik sebelum maupun 

sesudah ia menerima layanan. Daftar cek tersebut telah diberikan kepada semua 

subyek, baik subyek pada kelompok eksprimen maupun subyek pada kelompok 

kontrol. Sesuai dengan rancangan penelitian, maka pengamatan perilaku subyek 

dengan menggunakan instrumen ini akan dilakukan sebanyak dua kali, yaitu 

sebelum perlakuan sebagai data pre-tes dan sesudah perlakuan sebagai post-tes.  

Daftar cek memuat sepuluh ciri-ciri diri yang baik dan sehat, khususnya 

pada kehidupan kaum lansia di panti jompo dengan 25 perilaku indikator. Setiap 

ciri digambarkan dua hingga tiga perilaku indikator. Instrumen ini dikembangkan 

penulis berdasarkan kebutuhan dan keperluan pencapaian tujuan penelitian. 

Komposisi lengkap muatan DCRD dapat dilihat pada Tabel 3.2 

 

Tabel 3.2. Kisi-kisi Daftar Ciri Regulasi Diri Kaum Lansia 

Regulasi  

Diri 

Aspek Perilaku Jumlah 

Item  

Deskriptor 

Nomor Item 

Baik Kebergunaan Diri 2 1 dan 2 

Pengendalian Diri  2 3 dan 4 

Realista Kehidupan 2 5 dan 6 

Kepekaan Emosional 3 7, 8, dan 9  

Rekayasa intelektual 3 10, 11, dan 12 

Pemecahan Masalah 3 13, 14, dan 15 

Kreativitas 3 16, 17, dan 18 

Sehat Rasa Humor 3 19, 20, dan 21 

Kesehatan Fisik 2 22 dan 23 

Pola Makan 2 24 dan 25 

Total  25  

 

Derajat validitas DCRD dan muatan MPK2L telah diperiksa melalui uji 

face validity. Kegiatan validasi ini dilakukan dengan meminta pertimbangan ahli 

(expert judgement). Untuk keperluan ini telah dilibatkan tiga orang ahli, satu 
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orang ahli kesehatan, satu orang ahli agama, dan satu orang ahli bimbingan dan 

konseling. Ahli kesehatan dari rumah sakit umum Kota Jambi, ahli agama  dari 

IAIN Jambi, sedangkan ahli bimbingan dan konseling dari Universitas Lampung. 

Kriteria keahlian ditetapkan berdasarkan latar belakang pendidikan formal yang 

dimiliki penilai. Ahli bimbingan dan konseling berpendidikan  Doktor di bidang 

bimbingan dan konseling. Ahli kesehatan berpendidikan Sarjana dan Spesialis 

kesehatan (dokter). Sementara ahli agama berpendidikan Doktor di bidang agama.  

Kepada ketiga orang ahli tersebut telah dimohonkan kesediannya untuk menilai 

derajat validitas kedua instrument penelitian ini. Kegiatan ini dilakukan pada 

bulan Oktober dan November 2011. 

Penetapan derajad validitas DCRD didasarkan atas besarnya Indeks  

Persetujuan Para Penilai (IPP). Skala dinyatakan valid jika minimal indeks 

menunjukkan 0,64 poin (Dahlan, 2010). Hasil penilaian para ahli tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini. Data dan perhitungan lengkapnya disajikan 

pada lampiran.   

 

Tabel 3.3. Hasil Penilaian Validitas DCRD  

PENILAI Indeks Persetujuan 

A 0,80 

B 0,84 

C 0,84 

Total 2,48 

Rerata 0,83 

IPP 0,69 
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Dari hasil penilaian para ahli yang terlihat pada tabel di atas ditemukan 

indeks persetujuan DCRD sebesar 0,69 poin. Ternyata indeks persetujuan tersebut 

telah melampaui batas minimal indeks persetujuan yang telah ditetapkan (IPPhit.= 

0,69 > IPPkrt. = 0,64). Dengan demikan dapat disimpulkan bahwa skala telah valid 

dan karenanya dapat digunakan sebagai alat ukur regulasi diri lansia di panti 

jompo. Meskipun demikian sejumlah saran perbaikan telah disampaikan agar 

daftar cek sampai kepada derajat validitas yang lebih tinggi, khusunya berkenaan 

dengan redaksional kalimat dari pernyataan deskriptor. Penyempurnaan daftar cek 

berdasarkan perbaikan telah dilakukan sehingga instrumen memuat isi seperti 

yang terpakai ketika pengumpulan data pada penelitian ini.  

Demikian juga halnya dengan muatan MPK2L telah cukup memadai 

sebagai model konseling kelompok untuk membantu kaum lansia agar mandiri 

dalam hidupnya di panti asuhan. Meskipun demikian sejumlah saran perbaikan 

juga telah disampaikan oleh para ahli agar kedua instrumen sampai kepada derajat 

validitas yang lebih tinggi, baik berkenaan dengan komposisi butir-butir soal yang 

dimuat pada kedua instrument maupun berkaitan dengan redaksional kalimat dari 

beberapa butir soal. Penyempurnaan muatan modul berdasarkan perbaikan juga 

telah dilakukan sehingga isi mendukung pencapaian tujuan konseling ini. Modul 

program yang telah disempurnakan sebagaimana yang terlihat pada lampiran telah 

digunakan pada penelitian ini. 

Indeks reliabilitas DCRD telah diperiksa dengan menggunakan teknik 

belah dua Sperman Brown. Kegiatan ini telah melibatkan 33 orang lansia dari 

Panti Jompo Kota Jambi. Berdasarkan hasil perhitungan data uji reliabiltas 
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diperoleh koofisien internal konsistensi sebesar 0,837. Angka  sebesar ini 

menunjukkan indeks konsistensi internal yang tinggi (Aiken, 1988). Ini berarti 

bahwa daftar cek telah memiliki derajat reliabitas yang memadai. Dengan 

demikian daftar cek dapat digunakan sebagai alat ukur regulasi diri kaum lansia, 

khususnya mereka yang tinggal di panti jompo. 

Pengadministrasian dan penafsiran DCRD dilakukan dengan ketentuan 

berikut: 

1. Skor jawaban konseli hasil DCRD merupakan penjumlahan dari perolehan cek 

pada setiap perilaku indikator yang tampak. Setiap perilaku tampak diberi skor 

1 (satu). Skor maksimal 25 poin dan minimal satu (1)  poin. 

2. Skor jawaban DCRD merentang dari satu hingga 25 poin. Skor diberikan oleh 

pengamat atau penilai pada DCRD berdasarkan perilaku indikator ciri-ciri diri 

yang baik dan sehat pada diri subyek (kaum lansia). Contoh pemberian skor 

DCRD dapat dilihat pada lampiran. 

Untuk memberikan penafsiran atas jawaban subyek maka skor yang telah  

diperoleh dikelompokkan menjadi tiga kategori dengan ketentuan seperti yang 

tercantum pada tabel 3.4 berikut.  

 

Tabel 3.4. Kriteria Kategori Skor Jawaban DCRD 

 

Rentangan Skor  Kategori Regulasi Diri 

> 17 poin Tinggi 

9-16 poin Sedang 

< 8 poin Rendah  

 

Dengan demikian kaum lansia yang menunjukkan skor DCRD > 17 poin 

dapat dikategorikan telah memiliki regulasi diri “Tinggi”. Sebaliknya, jika kaum 
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lansia hanya mampu menunjukkan skor DCRD < 8 poin, maka regulasi dirinya 

masih dikatakan “Rendah”. Regulasi diri yang “Sedang” merupakan kategori bagi 

kaum lansia yang memiliki skor DCRD antara 9-16 poin.  

 MPK2L adalah model yang sekaligus piranti bimbingan dan konseling. 

Model ini telah digunakan dalam memberikan perlakuan berupa layanan 

bimbingan dan konseling kelompok kepada para lansia di panti jompo untuk 

membantu mereka memandirikan hidupnya. Secara garis besar muatan modul 

dibagi menjadi empat bagian yang dirinci ke dalam empat pertemuan konseling, 

yaitu: Pertemuan I: pengantar, informasi lingkungan versus keturunan. Pertemuan 

II:  informasi tentang kesehatan mental. Pertemuan III: deteksi, penyembuhan, dan 

pencegahan penyakit serta latihan dan nutrisi. Pertemuan IV: Reviu hubungan dan 

pengakhiran.  

Dalam pelaksanaan layanan konseling, setiap responden (konseli) harus 

terlibat aktif mendiskusikan topik-topik informasi yang dimuat pada modul model 

sesuai dengan tahapan konseling yang telah digariskan. Perangkat materi 

pelaksanaan konseling dimuat pada buku tesendiri. 

 

E. Tahapan 

 Studi telah dilaksanakan secara bertahap. Berdasarkan keseluruhan   rangkaian 

kegiatan pengembangan model, maka tahap-tahap pada penelitian ini meliputi: studi 

pendahuluan,  perancangan model hipotetik, uji kelayakan model hipotetik, uji 

keefektifan model, dan tahap desiminasi dan distribusi model. Secara skematis 

seluruh tahapan kegiatan studi ini dapat digambarkan sebagai berikut:  
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Bagan 3.1. Penelitian Pengembangan Model Konseling  

       Kelompok Lansia.  

 

1.  Studi pendahuluan 

Kegiatan pokok pada studi pendahuluan ini meliputi kajian pustaka dan kajian 

empirik. Kajian pustaka dilakukan dengan tujuan untuk menelaah konsep-konsep 

model bimbingan dan konseling kelompok lansia dan konsep-konsep kemandirian 

lansia pada panti jompo. Melalui kajian literatur, juga dilakukan telaahan hasil-

hasil penelitian yang berkaitan dengan penerapan model bimbingan dan konseling 

kelompok pada lansia. Pengajian tentang berbagai karakteristik orang-orang tua di panti 

jompo dan sejumlah model penanganan dan perawatan mereka dari berbagai instansi 

terkait merupakan bagian telaahan yang dilakukan pada tahap ini. Demikian juga 

pembahasan tentang aspek-aspek diri yang penting bagi kemandirian lansia dalam 

menapaki sisa hidup mereka di masa tua. Untuk keperluan ini telah dilakukan tinjauan 

terhadap berbagai buku, jurnal, laporan penelitian, dan sumber-sumber bacaan lainnya.  

Pendahuluan 

-Kajian   
  Pustaka  

-Kajian  

  Empiris 

Perancangan 
Model Kons 

Kelompok 

Lansia 

Uji Kefektifan 

Model Kons 

Kel. Lansia 

Uji Kelayakan  

Model 
Hipotetik 

Kons Kel 

Lansia 
Holland 

Desiminasi 

& Publikasi 

Model 

Revisi 

Layak 

Tidak  

Ya 

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 

Tahap 5 
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Kajian emperik dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi 

dan kebutuhan akan pelaksanaan layanan konseling kelompok di panti jompo. 

Kajian ini telah dipusatkan pada pelayanan yang telah diberikan oleh panti jompo 

di Provinsi Jambi, khususnya dalam upaya meningkatkan regulasi diri kaum 

lansia. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Mei – September  2010.  Studi 

pendahuluan bersifat deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara rinci, 

sistematis, dan akurat tentang kedua variabel yang telah menjadi pusat bahasan 

kajian.  

Pengumpulan data pada studi pendahuluan ini dilakukan dengan 

wawancara ke pimpinan panti dan beberapa pembina serta sejumlah kaum lansia 

di Panti Jompo di Kota Jambi. Wawancara kepada pimpinan panti dilakukan 

untuk mengungkapkan proses penyelenggaraan penanganan dan pembinaan kaum 

jompo yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan selama ini. Wawancara kepada 

para pembina (perawat) panti dilakukan untuk mengetahui upaya-upaya dan 

hambatan-hambatan dalam proses penanganan dan pembinaan kaum jompo yang 

selama ini. Wawancara kepada beberapa kaum jompo dilakukan untuk 

mengungkapkan perasaan dan penagalaman mereka selama dalam pembinaan di 

panti jompo, khususnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari.  

Hasil studi pendahuluan merupakan informasi awal dalam proses 

pengembangan model. Informasi yang diperoleh pada tahap ini telah digunakan 

sebagai dasar dalam perancangan model hipotetik bimbingan dan konseling 

kelompok untuk memandirikan lansia. Uraian hasil studi pendahuluan dilaporkan 

secara khusus pada Bab IV.  
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2. Perancangan model hipotetik konseling kelompok lansia 

Perencanaan dan perancangan model hipotetik konseling kelompok lansia  

untuk memandirikan konseli dilakukan berdasarkan hasil analisis kajian-kajian 

pada studi pendahuluan. Kegiatan pada tahap perancangan ini adalah melakukan 

pemerian konsepsi dan operasionalisasi mengenai model bimbingan dan konseling 

kelompok lansia yang komparabel dan interpretabel untuk diimplementasikan di 

lapangan. Pemerian konsepsi dan operasionalisasi itu menyangkut isi, format, 

filsafati, dan keberterimaan model.  

Dalam merancang model hipotetik bimbingan ini peneliti melakukan 

diskusi dengan dan menerima sumbang saran dari banyak pihak. Di antaranya 

adalah para ahli bimbingan, ahli kesehatan jiwa, dan ahli medias, serta 

berkonsultasi dengan para pembimbing. Kegiatan-kegiatan seperti diskusi, 

meminta saran, dan berkonsultasi ini dilakukan dengan tujuan agar model 

konseling yang tengah dirancang tersebut layak, baik secara teoritik maupun 

praktis untuk digunakan dalam membantu konseli memantapkan pilihan 

kariernya.   

Berdasarkan hasil kegiatan perancangan ini telah disusun suatu rancangan  

model hipotetik bimbingan dan konseling kelompok yang tengah dikembangkan. 

Rancangan tersebut memuat rumusan tentang rasional, tujuan, prinsip 

pelaksanaan, khalayak sasaran, peranan dan kualifikasi konselor, media, prosedur 

kerja konseling, dan evaluasi keberhasilan berikut perlengkapan dan piranti 

pelaksanaannya, yaitu buku modul dan pedoman pelaksanaan model serta bacaan 

pelengkap,  seperti majalah, koran, dan artikel tentang kesehatan dan penuaan. 
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Seluruh rumusan yang membangun model bimbingan dan konseling kelompok 

lansia ini diuraikan ke dalam tiga bagian, yang meliputi: Modul Model dan Buku 

Panduan Pelaksanaan. Hasil utuh rancangan disajikan tersendiri.   

 

3. Uji Kelayakan Model Hipotetik Konseling Kelompok Lansia. 

Pada tahap ini dilakukan pengembangan dan validasi model. Ada tiga 

kegiataan pokok yang tercakup pada ini, yaitu melakukan validasi isi (ahli), 

validasi empirik (praktisi), dan revisi model hipotetik menjadi rumusan model 

operasional. Tujuan yang ingin dicapai dalam tahap ini adalah terumuskannya 

model operasional bimbingan dan konseling kelompok yang layak digunakan 

untuk membantu lansia meningkatkan kemandirian dalam menapaki sisa hidupnya 

di panti jompo. Dengan kata lain, melalui kegiatan pada tahap inilah dicapai dan 

diketahui tingkat kelayakan isi atau konsepsi dan kelayakan operasional atau 

keberterimaan model bagi pelaksana dan sasaran. 

Validasi isi oleh ahli dilakukan untuk mendapatkan rumusan isi, teoritis, 

efisiensi, kemungkinan implementasi, dan kemenarikan model yang memiliki aras 

kelayakan yang memadai. Validasi isi oleh ahli dilakukan melalui "Teknik 

Delphi", yaitu suatu teknik penilaian untuk mengambil keputusan dengan 

mengirimkan naskah model dan panduannya disertai lembar validasinya kepada 

para validator (tiga orang ahli). Hasil dari lembar validasi yang berisi pertanyaan 

tentang isi, struktur, dan evaluasi dijadikan masukan dalam memperbaiki dan 

mengembangkan model. 

Validasi empirik dari praktisi dilakukan untuk memperoleh masukan dari 

pihak yang menjadi pelaksana dalam implementasi model. Validasi praktisi ini 
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dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang kemungkinan kelayakan 

pemberlakuan model di sekolah. Informasi yang diperoleh dijadikan masukan 

untuk mengembangkan dan merevisi model hipotetik menjadi model operasional. 

Metode dan bentuk kegiatan validasi praktisi dalam bentuk seminar dan 

lokakarya, yang diikuti oleh konselor dan para perawat panti jompo. Mereka yang 

telah berpatisipasi pada kegiatan ini berjumlah 9 orang yang, masing-masing 

mewakili konselor dua orang dan tujuh orang mewakili perawat di panti jompo 

Kota Jambi.  

Revisi model hipotetik telah dilakukan berdasarkan informasi atau 

keterangan yang diperoleh melalui ahli dan praktisi dalam validasi. Revisi model 

hipotetik ini dilakukan untuk mengembangkan model hipotetik menjadi model 

operasional. Model operasional yang diperoleh menjadi rujukan dalam uji 

efektivitas model. 

 

4. Uji keefektifan model konseling kelompok lansia. 

Model operasional yang telah tersusun dari tahap validasi dan 

pengembangan pada tahap uji kelayakan model, selanjutnya dilakukan uji 

operasional atau uji empirik untuk mengetahui efektivitas model. Materi 

intervensi uji efektivitas model adalah ”Modul Konseling Kelompok Lansia 

(MK2L)”. Modul ini disusun berdasarkan kebutuhan dan tuntutan dalam 

pencapaian tujuan pelayanan bantuan dalam model bimbingan dan konseling 

kelompok lansia  

Tahap ini merupakan kegiatan inti penelitian. Kegiatan pada tahap ini 

dilakukan melalui teknik eksprimen semu (quasi-exprimental design) yang 
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menggunakan rancangan Pretest-postest Nonequivalent Group Designs (Hepner, 

Wampold, dan Kivlighan, 2008: 183-184). Rancangan penelitian ini dapat 

diformulasikan sebagai berikut: 

  

Exprimen Group   Non R    O1   X  O2 

 Control Group  Non R     O3 O4 

Keterangan:  

Non R = penempatan subyek dalam kelompok tampa acak. 

01 dan 03 = pengamatan pres-test pada kelompok ekprimen dan  

kontrol. 

02 dan 04 = pengamatan post-test pada kelompok ekprimen dan  

kontrol. 

X = perlakuan penelitian: model bimbingan dan konseling 

kelompok. 

  

Berdasarkan rancangan tersebut maka ada dua kelompok subyek pada 

penelitian ini, yaitu kelompok ekprimen dan kelompok kontrol. Penempatan 

subyek dalam masing-masing kelompok dilakukan tampa acak. Semua kelompok 

subyek, baik ekprimen maupun kontrol diberikan pre-test untuk mengetahui 

keadaan keadaan awal tingkat regulasi diri mereka, apakah ada perbedaan atau 

tidak antara kedua kelompok tersebut. Data pre-test juga digunakan sebagai 

variabel kovariat dalam analisis kovarian bagi data penelitian. Setelah para subyek 

penelitian menerima pelayanan konseling kelompok dilakukanlah pengamatan 

dampak. Pengamatan dampak ini dikenakan kepada semua subyek melalui 

kegiatan pos-test dengan tujuan untuk mengetahui perubahan tingkat regulasi diri 

kaum lansia. Baik pada kegiatan pre-test maupun post-tes, data regulasi diri kaum 

lansia dikumpulkan menggunakan Daftar Cek Regulasi Diri (DCRD).    

 



133 

 

H Hidayat, 2013 
Model Konseling Kelompok Untuk Meningkatkan Regulasi Diri Kaum Lansia Di Panti Jompo 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

Subyek pada kelompok eksprimen, selain akan menerima layanan 

pembinaan perawatan rutinitas dari para pembina panti, mereka akan diberi 

perlakuan khusus penelitian, yaitu layanan konseling kelompok hasil 

pengembangan. Sementara itu, subyek-subyek pada kelompok kontrol hanya akan 

menerima layanan konseling kelompok konvensional oleh guru pembimbing yang 

ada di sekolah mereka. 

Perlakuan penelitian (model bimbingan dan konseling kelompok lansia) 

diberikan dengan menggunakan peranti yang dirancang secara khusus untuk 

penerapan model konseling kelompok yang sedang dikembangkan ini. Peranti 

tersebut terdiri atas Kerangka Dasar dan Modul Program Model Konseling 

Kelompok Regulasi Diri Lansia. Pada buku modul telah dimuat tahapan dan 

prosedur kerja konseling. Dengan demikian, kegiatan pada konseling ini harus 

dijalankan sesuai dengan pedoman dan arahan yang sudah dimuat pada modul 

tersebut.  

Seluruh rangkaian kegiatan konseling lansia ini dilakanakan dalam tujuh 

pertemuan. Pertemuan pertama berupa pengenalan model, pertemuan kedua 

membahas dampak lingkungan dan keturunan dalam proses penuaan, pertemuan 

ketiga membahas deteksi, penyembuhan, dan penceahan penyakit, pertemuan 

keempat gerak badan dan nutrisi, pertemuan kelima proses penuaan dan ingatan, 

dan pertemuan keenam melakukan reviu hubungan-hubungan, serta  pertemuan 

pengakhiran.  
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Setiap pertemuan kegiatan layanan ini dilakukan melalui dua tahapan, 

yaitu; (1) tahap penyajian informasi dalam garis besar sesuai dengan topik, (2) 

tahap diskusi dan pembahasan topik, dan (3) tahap pengambilan keputusan.  

Perlakuan penelitian dilaksanakan oleh peneliti dan dibantu oleh dua orang 

perawat panti. Peneliti sebagai pimpinan kelompok (konselor utama) dan perawat 

panti sebagai koleader atau pembantu konselor. Konselor utama dan konselor 

pembantu memberikan layanan kepada semua kelompok subyek. Hanya saja 

dalam pelayanan pada kelompok kontrol tidak diberikan layanan menggunakan 

model yang sedang ditawarkan ini.  

 Sebelum menjadi pelaksana model, para konselor pembantu terlebih 

dahulu diberikan pelatihan. Pelatihan ini dilakukan oleh peneliti guna membekali 

mereka kemampun untuk menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling 

kelompok dengan model lansia. Materi pelatihan menyangkut bagaimana 

mempersiapkan, melaksanakan, dan menilai keberhasilan layanan bantuan. 

Rincian lebih lanjut materi pokok pelatihan telah termuat pada Buku Pedoman 

Pelaksanaan dan Modul Model. 

Hasil uji keefektifan model ini akan menjadi bahan atau informasi dalam 

merevisi dan menyempurnakan model operasional menjadi model teruji atau 

model akhir. Model teruji itulah yang akan direkomendasikan untuk dilaksanakan 

sebagai salah satu model yang didesiminasikan dan dipublikasikan sehingga pada 

gilirannya dapat diimplementasikan di panti-panti jompo. Dengan kata lain, Dari 

uji kefektifan model ini akan di diperoleh informasi tentang keefektivan model 
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bimbingan dan konseling kelompok lansia, khususnya  untuk membantu kaum 

jompo meningkatkan kemandirian hidupnya di masa lanjut.  

 

e. Tahap desiminasi dan distribusi model konseling kelompok lansia  

Tahap desiminasi dan distribusi tidak termasuk kegiatan yang harus 

dilaksanakan peneliti dalam rangkaian penelitian ini. Tahap ini merupakan tahap 

penyebarluasan atau sosialisasi model teruji yang telah ditetapkan. Untuk 

keperluan sosialisasi dan distribusi akan dilakukan dengan penerbitan buku teks 

dan/atau penulisan artikel pada jurnal ilmiah terakreditasi. Juga dapat dilakukan 

dalam bentuk seminar, lokakarya, dan pelatihan implementasi model. Kegiatan 

diseminasi ini akan dilakukan setelah seluruh rangkaian penetitian rampung dan 

proses presentasi dalam ujian disertasi tentang hasil penelitian telah selesai. 

 

F. Analisis data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif-

kuantitatif menggunakan teknik-teknik statistik. Analisis deskriptif digunakan 

untuk memerikan data tentang hasil penilaian uji kelayakan model hipotetik dan 

gambaran operasional model konseling lansia, khususnya untuk meningkatkan 

kemandirian kaum jompo melalui pendekatan kelompok pada panti jompo.  

Sesuai dengan rancangan eksprimen yang digunakan, maka penyajian data 

penelitian digunakan desain faktorial 2 x 2 x 2 dengan formula sebagai berikut: 
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Tabel 3.5. Rancangan Faktorial Sebaran Data Penelitian 

 

JENIS 

KELAMIN 

KELOMPOK SUBYEK  

JUMLAH EKSPERIMEN KONTROL 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Laki-laki      

Perempuan      

Total      

 

Berdasarkan rancangan faktorial ini maka pemeriksaan tingkat efektivits 

model akan dilakukan dengan uji beda. Teknik statistik yang akan digunakan 

adalah Analisis Varian Dua Jalan dan dilanjutkan dengan Analisis Kovarian 

(ANCOVA) dengan data Pre-test sebagai variabel kovariat. Semua penghitungan 

data untuk keperluan analisis data pada studi ini akan dilakukan dengan 

komputerisasi menggunakan fasilitas SPSS. 

Sebelum data digunakan dalam analisis uji hipotesis semua pasangan data 

terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan tentang persyaratan data bagi analisis 

inferensial. Kegiatan ini dilakukan untuk menghitung homoginitas variansi dan 

normalitas sebaran skor regulasi diri kaum lansia dari setiap kelompok uji.  

Seluruh penghitungan data untuk keperluan analisis dalam pengujian 

hipotesis penelitian, baik untuk pemeriksaan persyaratan data maupun uji signi-

fikansi beda telah dilakukan dengan menggunakan bantuan fasilitas SPSS.  

Hasil uji homogenitas dan normalitas setiap kelompok data untuk 

keperluan analisis uji beda ini menunjukkan sebaran yang normal dan homogin. 

Ringkasan hasil perhitungan dalam pengujian normalitas sebaran data dengan 
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menggunakan formula “One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Tes” dapat dilihat pada 

Tabel 3.6 di bawah ini.  

Tabel 3.6. Hasil Uji Normalitas Data Regulasi Diri Kaum Lansia 

Sebaran  

Data 

Nilai  

Kolmogorov-

Smirnov Z 

 

Signifikansi 

 

Keterangan  

Prates 1,551 0,016 Normal  

Pascates 0,953 0,301 Normal  

 

Berdasarkan hasil perhitungan yang terlihat pada tabel 4.1 di atas, ternyata 

semua kelompok data pada penelitian berdistribusi normal. Sementara itu, hasil 

perhitungan pengujian homoginitas data dengan  menggunakan “Levene’s Test of 

equality of error variances” dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut ini. 

Tabel 3.7. Hasil Uji Homoginitas Data Regulasi Kaum Lansia 

Lintas Kelompok 

 

F df1 df2 Sig. Keterangan  

1.895 3 63 .139 Homogen  

 

Hasil uji homogenitas data yang terlihat pada tabel 3.7 di atas, ternyata 

semua kelompok data pada penelitian ini juga memiliki variansi  yang homogen. 

Dengan demikian data semua kelompok kaum lansia pada penelitian telah 

memenuhi syarat untuk dilakukan penghitungan secara inferensial guna menguji 

beberapa hipotesis yang telah diajukan. 

 


