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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A.  Pengertian Metode Penelitian 

 

Metode penelitian diartikan sebagai  cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu
1
. Metode penelitian pendidikan dapat diartikan 

sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat 

ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu  sehingga 

pada giliranya dapat digunakan  untuk memahami, memecahkan, dan indentifikasi 

masalah dalam bidang pendidikan
2
. Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan 

penelitan kuantitatif. 

Metode penelitian kuantitatif dapat diartika sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara 

random, pengumpulan data mengunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 

                                                           
1
Sugiono , Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,  Kualitatif,Dan R&D 

(Bandung :Alfabeta,2014),  h. 5 
2
 Sugiono, Ibid, h. 6 
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kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan
3
. 

Dalam suatu penelitian dibutuhkan metode penelitian, agar hasil yang diharapkan 

sesuai dengan rencana  serta dapat berjalan dengan baik, terarah, dan sistematis.  

B. Jenis Penelitian   

 Pada penelitian ini jenis  penelitian yang digunakan  adalah penelitian 

experiment. Dalam penelitian experiment  ada perlakuan atau treatment sedangkan 

dalam penelitian naturalistik/kualitatif  tidak ada perlakuan. Dengan demikian  

metode penelitian  experiment dapat diartikan  senbagai metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang digunakan  

untuk mencari pengaruh kondisi yang terkendalikan
4
. Penelitian experimental 

dilakukan  untuk menilai dan melihat akibat dari suatu perlakuan  sehingga dapat 

diketahui hubungan sebab akibat dari dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh 

peneliti. 

C. Desain Penelitian  

 Desain penelitian yang akan  digunakan  oleh peneliti adalah quasi 

experimental design, Alasan peneliti menggunakan metode ini karena, dalam 

rancangan metode quasi experimental, terdapat dua  kelompok yaitu kelompok 

kontrol dan kelompok eksperiment yang tidak dipilih secara rendom 
5
.  

Bentuk penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah non-eguivalent control 

design. Alasan peneliti mengunakan desain ini adalah karena  kelompok kontrol dan 

                                                           
3
 Sugiono, Ibid . h. 14 

4
 Sugiono, Ibid . h. 107 

5
 Sugiyono,  Metode Penelitian Kualitatif dan R&D (Bandung, Alfabet,  2011), Hal. 77. 
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kelompok experiment sama-sama diberikan pretest-postest, namun pemberian 

treatmen atau perlakuan hanya dilakaukan kepada kelompok experiment sedangkan 

kelompok kontrol akan menjadi pembanding,  pada kedua kelompok tersebut akan 

dilakukan dua kali pengukuran yaitu sebelum dan sesudah pemberian perlakuan. 

Pertama akan  dilakukan pengukuran (pre-test), kemudian pada kelompok 

eksperiment diberi perlakuan menggunakan teknik role playing, namun pada 

kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan, selanjutnya dilakukan pengukuran 

kembali (post-test) agar peneliti dapat melihat ada atau tidaknya pengaruh perlakuan 

yang telah diberikan terhadap kelompok  yang diteliti. Desain penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut:      

Pengukuran             Pengukuran 

(Pretest)              Perlakuan  (Post-test) 

 

 

 

Gambar 1  

Pola Non-equivalent Control Group Design 

 

Keterangan : 

E :    kelompok eksperimen 

K :    kelompok kontrol 

 O1 dan O3 :   pengukuran konsep diri positif pada peserta didik, sebelum 

diberikan perlakuan atau treatmen  akan diberikan pretest. 

pengukuran dilakukan dengan memberikan angket konsep diri. 

pretest merupakan mengumpulkan data peserta didik yang memiliki 

konsep diri yang rendah dan belum mendapatkan perlakuan. 

O2 : pemberian posttest untuk mengukur konsep  diri  pada kelompok 

eksperiment setelah diberikan perlakuan atau treatmen role playing. 

didalam posttest akan didapatkan data hasil dari pemberian 

perlakuan,  dimana konsep diri pada peserta didik menjadi 

meningkat atau tidak meningkat sama sekali. 

E O1                 X           O2 

K O3           O4     
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O4 : pemberian posttest untuk mengukur konsep diri pada kelompok 

kontrol, tanpa diberikan perlakuan menggunakan role playing. 

X :  pemberian perlakuan dengan menggunakan role playing  dalam 

meningkatkan konsep diri positi peserta didik.
6
 

 

 Berdasarkan pemaparan tersebut maka penelitian experiment  menggunakan  

desian quasi experimental merupakan penelitian yang digunakan untuk mencari 

pengaruh yang terjadi sebelum diberikan perlakuan dan sesudah diberikan 

perlakukan, sehingga, peneliti dapat membandingkan hasil sebelum dan sesudah 

diberikan perlakunan role playing melalui kelompok experiment dan kelompok 

kontrol.  Penggunaan design  quasi experimental  juga digunakan peneliti karena 

dapat memudahkan peneliti dalam membandingkan peningkatan konsep diri dengan 

mengunakan kelompok kontrol sebagai pembanding  dari kelompok experiment.  

 

D. Variabel Penelitian  

  Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang membentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut yang kemudian ditarik kesimpulannya,  penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti, terdapat dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. 

  Variabel independen atau variabel bebas  merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan dan timbulnya variabel dependen 

(terikat), sedangkan, variabel independen atau varibel terikat  merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan dan timbulnya variabel 

                                                           
6
 Sugiyono, Ibid, hal 79. 
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dependen (terikat)
7
. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang menjadi 

variabel bebas(X) adalah tehnik role playing,  sedangkan yang  menjadi variabel 

terikatnya(Y)  adalah konsep diri. 

  Dari pemaparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, dalam penelitian 

peneliti terdapat variabel  bebas (X) dan  variabel terikat (Y), variabel ini akan 

membentuk sebuah paradikma sederhana sebagai suatu hubungan yang saling  

berkaitan dalam penelitian yang akan dilaukan. Sehingga, paradikma sederhana  

dapat di gambarkan sebagai berikut; 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Hubungan Antar Variabel  

 

  Paradikma sederhana ini menggambarkan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti, peneliti  akan memberikan perlakuan atau tritment (X)  yang diberikan  

kepada peserta didik yang merupakan objek penelitian atau disebut sebagai  variabel 

(Y), paradikma tersebut  menjadi acuan atau panduan penelitian, untuk  memudahkan 

peneliti melihat perubahan  yang terjadi pada peserta didik setelah melakukan 

                                                           
7
 Sugiono, Op.cit . h. 61 

Teknik Role Playing 

Variabel (X) 

Konsep Diri  

Variabel (Y) 
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perlakuan atau tritment role playing.  dapat meningkatkan konsep diri pada peserta 

didik atau tidak.   

E. Definisi Oprasional  

 Definisi oprasional variabel  merupakan uraian yang berisikan sejumlah 

indikator yang dapat dimulai dan diukur untuk mengidentifikasi variabel atau konsep 

yang akan digunakan, seperti yang telah diaparkan oleh peneliti yang menjadi 

variabel bebas yaitu  tehnik  role playing, sedangkan variable terikat adalah konsep 

diri peserta didik, berikut penjelasan depinisi oprasionl masing masing variabel;   

1.  Role playing  

Bermain peran ( role playing) adalah salah satu bentuk pembelajaran, dimana 

peserta didik ikut terlibat aktif memainkan peran-peran tertentu. Bermain pada anak 

merupakan salah satu sarana untuk belajar. Melalui kegiatan bermain yang 

menyenangkan, anak berusaha untuk menyelidiki dan mendapatkan pengalaman yang 

kaya, baik pengalaman dengan dirinya sendiri, orang lain maupun dengan lingkungan 

di sekitarnya. 

Terdapat lima karakteristik bermain peran, yaitu: 

1. Merupakan sesuatu yang menyenangkan dan memiliki nilai yang positif bagi 

anak. 

2. Didasari motivasi yang muncul dari dalam. Jadi anak melakukan kegiatan itu 

atas kemauannya sendiri. 

3. Sifatnya spontan dan sukarela, bukan merupakan kewajiban. Anak merasa 

bebas memilih apa saja yang ingin dijadikan alternatif bagi kegiatan 

bermainnya. 

4. Senantiasa melibatkan peran aktif dari anak, baik secara fisik maupun mental. 
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5. Memiliki hubungan sistematik yang khusus dengan sesuatu yang bukan 

bermain, seperti kemampuan kreatif, memecahkan masalah, kemampian 

berbahasa, kemampuan memperoleh teman sebanyak mungkin dan 

sebagainya. 

Role playing dalam penelitian ini pada dasarnya mendramatisasikan tingkah laku 

untuk mengembangkan konsep diri peserta didik  menjadi positif dan meningkatkan 

stabilitas emosional peserta didik. Dengan dramatisasi, peserta didik berkesempatan 

melakukan, menafsirkan dan memerankan suatu peranan tertentu. Melalui role 

playing, peserta didik  diharapkan memiliki kesempatan untuk mengembangkan 

seluruh pikiran dan   minatnya dan juga perilakunya yang negatif menjadi positif, 

mengendalikan emosi, peserta didik  yang tidak berempati menjadi dapat bersikap 

empati, yang kurang bertanggung jawab menjadi bisa lebih bertanggung jawab, 

peserta didik  yang kendali dirinya lemah dapat menjadi terkendali, peserta didik 

yang interpersonal skill nya rendah bisa menjadi bagus. 

2.  Konsep diri   

Konsep diri merupakan gambaran mental yang dimiliki oleh seorang individu. 

Gambaran mental yang dimiliki oleh individu memiliki tiga aspek, yaitu aspek 

pengetahuan yang dimiliki individu mengenai dirinya sendiri, pengharapan yang 

dimiliki individu untuk dirinya sendiri, serta penilaian mengenai dirinya sendiri, 

indikator  dalam konsep diri terbagi menjadi beberapa  dimensi yaitu,  fisik, psikis, 

sosial, pengharapan, dan penilaian terhadap  diri sendiri. 
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Seseorang yang memiliki konsep diri yang baik  adalah yakin terhadap  

kemampuan dirinya sendiri dalam mengatasi suatu masalah, merasa sejajar dengan 

orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, sadar bahwa tiap orang mempunyai 

keragaman perasaan, hasrat, dan mampu menyesuaikan  diri dengan baik, mampu 

membedakan  kepribadian yang buruk dan berupaya untuk mengubahnya.  

F.  Populasi Dan Sampel 

1. populasi   

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau sabjek yang 

memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditartik kesimpulan
8
. Berdasarkan pemaparan tersebut  maka 

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud populasi adalah keseluruhan sabjek yang 

akan diteliti sebagai sasaran penelitian. Berdasarkan pemaparan tersebut maka 

populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XI IPA 7  SMAN 10 Bandar 

Lampung yang berjumlah 30 perserta didik, kelas XI IPA 7 SMAN 10 Bandar 

Lampung dipilih karna berdasarkan  rekomendasi dari guru BK, hasil wawancar dan 

hasil survey dilapangan yang diperoleh oleh peneliti saat melakukan pra-penelitian. 

Data populasi penelitian dapat dilihat dari tabel berikut;    

 

 

                                                           
8
 Sugiono, Loc. Cit  . h 117 
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Tabel 1 

Populasi penelitian penelitian  

 

   

Sumber : Dokumentasi guru BK SMAN 10 Bandar Lampung 

 
2. Sampel Dan Teknik Samping  

 A. sampel  

 Sempel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut
9
. Sempel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti, Sugiyono 

menyatakan untuk penelitian experiment sederhana yang  mengunakan kelompok 

experiment dan kelompok kontrol,maka, jumlah anggota  sampel masing-masing 10-

20 anggota sampel
10

.   Karena  jumlah populasi hanya 40 peserta  didik maka pada 

peneliti hanya mengambil 10 peserta didik yang akan dibagi menjadi 2 kelompok 

yaitu 5 peserta didik sebagai kelompok experiment  yang akan diberikan perlakuan 

mengunakan bimbingan kelompok dengan teknik role playing dan 5 peserta didik 

menjadi  kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan  namun tetap diperhatikan 

dalam perkembangannya.  

 

 

 

                                                           
9
  Sugiono, ibid, h. 118 

10
 Sugiono, Ibid,h, 155 

No Kelas Laki-laki Perempuan Total 

1 XI IPA 7 15 25 40  peserta didik 
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B.  Teknik Sampling 

 Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan 

sampel yang akan digunakan dalam penelitian.
11

 Dalam peneitian yang akan 

dilakukan peneliti mengunakan Teknik simple random sampling  yaitu pengambilan 

sampel dari populasi dilakukan dengan cara acak tampa memperhatikan strata yang 

ada dalam populasi tersebut.
12

 Dalam penelitian ini peneliti memberikan angket 

kuesioner kepada responden  yang sesuai dengan krakteristik penelitian  yaitu  

karakteristik konsep diri rendah   untuk melakukan hal tersebut peneliti harus 

meminta ketersedian  peserta didik untuk mengikuti penelitian dengan cara mengisi 

angeket kuesioner yang telah di siapakan oleh peneliti. 

 G. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data merupakan hal yang pokok dalam suatu penelitian  agar  

memperoleh segala informasi yang diperlukan dalam mengungkap permasalahan 

yang  diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 

dalam penelitian yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan metode kuesioner 

(angket), metode interview (wawancara), dokumentasi. 

1. Angket (Kuesioner)  

 Angket  adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan  seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

                                                           
11

 Sugiyono. Ibid. h 118 

 
12

 Ibid, h.120 
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dijawabnya
13

.   Angket  yang digunakan sebagai  instrument untuk mengukur konsep 

diri positif  peserta  didik. instrumen  bersifat lansung maksudnya adalah angket  

yang digunakan oleh peneliti langsung diberikan kepada responden tanpa 

mengunakan pelantara. 

 Adapun untuk mempermudah  responden dalam menjawab kuesioner yang 

telah diberikan oleh  peneliti,  maka peneliti menggunakan skala Likert. Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seorang atau sekelompok 

tentang kejadian atau  gejala sosial. Dalam penelitian gejala sosial telah dispesifikkan 

oleh peneliti menjadi variabel penelitian
14

. Alternatif  sekor jawaban dapat dilihat 

pada tabel.3 sebagai berikut; 

Tabel. 3 

Alternatif Sekor Jawaban 

 

 Pertanyaan yang disedikan oleh peneliti yaitu berjumlah 30 item pertanyaan 

yang telah di sesuaikan dengan indikator konsep diri.  kriteria sekala konsep diri 

positif  diktagorikan menjadi 5 yaitu ; Sangat tinggi, tinggi, Sedang, Rendah dan  

                                                           
13

  Sugiono, Ibid. h.199 
14

 Ridwan, sekala pengukuran  variabel-variabel  penelitian ( Bandung: Alfabeta,  2015), h. 

12 

Jenis 

pernyataan 

Alternatif sekor jawaban 

Sangat 

setuju (SS) 

Setuju (S) Ragu-ragu 

(RR) 

Tidak 

setuju(TS) 

Sangat tidak 

setuju (STS) 

Pernyatann 

positif  

5 4 3 2 1 

Pernyataan 

negatif  

1 2 3 4 5 
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Sangat rendah. Menurut pendapat Eko batasan interval kelas dapat dirumuskan 

sebagai berikut; 

 

  

Keterangan ; 

 Ji  : Jarak interval 

 t    : Skor angka tertinggi dalam skala 

 r   : Skor angka terendah dalam skala 

 JK : Jumlah kelas dalam interval
15

. 

  

 

Berdasarkan rumus tersebut, maka interval kriteria dapat ditentukan dengan cara 

sebagai berikut; 

a. Sekor tertinggi  : 5 x 30 = 150 

b. Sekor  terendah  : 1 x 30   = 30 

c. Rentan   : 150 – 30  = 120 

d. Jarak interval : 150 : 5   = 30 

 Berdasarkan krakteria yang telah di paparkan, maka  panjang kelas interval =  

rentang:  jarak interval yaitu : 150: 5 = 30 

2. Wawancara (Interview) 

 Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya 

jawab lisan yang dilakukan secara sistematis guna mencapai tujuan penelitian.
16

 

Penelitian yang akan dilakukan mengunakan wawancara bebas terpimpin,  

                                                           
15

 Eko Putra Widoyo, Penelitian Hasil Pembelajaran di Sekolah, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2014) Hal, 144 
16

 Anwar Sutoyo, Pemahaman Individu, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012, hal 152.    

Ji = (t- r) /JK 
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untuk mendapatkan  data yang valid dan akurat yaitu dengan cara penliti membawa 

kerangka pertanyaan–pertanyaan yang telah disiapkan untuk diberikan namun 

pemeberian pertanyan tidak dilakukan secara sistemmatis artinya pemberian 

pertanyaan dilakukan sesuai dengan keadaan yang di alami peserta didik,  kemudian  

peneliti mewawancarai guru BK, guru bidang study  dan peserta didik. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui informasi  konsep diri rendah yang terjadi pada peserta 

didik kelas XI IPA 7 SMAN 10 Bandar Lampung.   

3. Metode Dokumentasi 

 Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan  untuk 

memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, 

peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumentasi, data yang relevan 

penelitian
17

. Metode dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk  memperoleh 

gambaran umum  konsep diri rendah  peserta didik, metode ini juga digunakan untuk 

memperoleh hasil penelitian dari dokumentasi berupa foto saat melaksanakan  

perlakuan yang dilaksanakan di SMAN 10  Bandar Lampung. 

H.  Instrumen penelitian  

 Instrument penelitian adalah alat bantu peneliti dalam pengumpulan data
18

. 

Instrument penelitaian untuk mengumpulkan data yang cocok untuk digunakan dalam 

penelitian adalah angket, dokumentasi, daftar pertanyaan-pertanyaan wawancara. 

Dalam pengembangan instrument penelitian  terdapat indikator –indikator konsep diri 

                                                           
17

 Riduwan, . Ibid. h. 31 
18

 Ibid. h. 33 
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yang penjadi pedoman peneliti. Adapun kisi-kisi instrument penelitian yang di 

dalamnya memuat variabel, aspek, sub indikator, dan jumlah butir angket yang akan 

dijelaskan pada tabel. 4 sebagai berikut; 

Tabel 4 

Kisi-kisi instrument penelitian 

 

No Variabel Aspek Sub Indikator 
Jumlah 

Butir pertanyaan  

1 Konsep Diri  

Fisik 

 
Penampilan 5 

Psikologi 

Fikiran 

 
5 

Perasaan 

 
5 

Emosi 

 
5 

Sosial 

Kemampuan Bergaul 

 
5 

Kerjasama Antar 

Teman 
5 

 

Sebelum angket tersebut digunakan, peneliti akan menguji validitas  dan 

reliabel angket tersebut untuk mengetahui apakah angket tersebut layak untuk 

digunakan.  

 

a.  Uji Validitas  Instrument Penelitian  

 Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek 

penelitian dengan daya yang dilaporkan peneliti
19

. Suatu instrumen dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang akan diukur pengjian validasi angket menggnakan  

program bantuan SPSS 20.  

                                                           
19

 Sugiono, Op.Cit, 2009. Hal, 267. 



58 
 

 
 

Dari analisis mengunakan  bantuan SPSS 20 data yang terkumpul 40 responden. 30 

koefisien korelasi dapat dilihat pada baris total( data terlampir) dimana nilai item 

pertanyaan 1 hingga 30 memiliki nlai sig(2 taild)< 0.005 maka dapat disimpulkan 

instrumen tersebut vaild. 

b. Uji Reabilitas Instrument Penelitian 

 Reabilitas adalah suatu data dinyatakan reabilitas apabila terdapat dua atau 

lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti 

yang sama menghasilkan data yang sama
20

. Instrumen pokok pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan observasi. Pengujian realebitas 

dalam penelitian ini dilakukan secara internal consistency. Pengujian realibitas secara 

internal consistency dilakukan dengan cara mencobakan instrument sekali 

saja,kemudian setelah data diperoleh selanjutnya dianalisis dengan teknik 

tertentu.hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabitas instrument.
21

 

Untuk mengetahui tinggi rendahnya realibilitas menggunakan kriteria 

realibilitas sebagai berikut: 

0,8 – 1,000 = sangat reliabel 

0,6 – 0,799 = reliabel 

0,4 –0,599 = cukupreliabel 

0,2 – 0,399 = agak reliabel 

< 0,200  = kurang reliabel
22

 

 

                                                           
20

  Sugiono ,Ibid, h. 268 
21

Sugiyono.Op.Cit.h.131. 
22

Ibid. h. 244 
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Dari uji reabilitas menggunakan bantuan program SPSS 20 diperoleh hasil 

nilai alpha cronbach 0,870 (data terlampir). Hal ini berarti instrumen tersebut 

memiliki ukuran reliable.  

I. Teknik Pengolahan Dan Analisi Data  

 Dalam melakukan penelitian ada dua tahab dalam menganalisi data yang 

dihasilkan dalam suatu penelitian  yaitu; teknik pengolahan data dan analisi data.  

1. Teknik pengolahan data  

Menurut Notoadmojo setelah data-data terkumpul, dapat dilakukan pengolahan 

data dengan menggunakan editing, coding, procesing, dan cleaning. 

a. Editing (pengeditan data), adalah merupakan kegiatan untuk pengecekan dan 

perbaikan isian formulir atau kuisoner. Apakah semua pertanyaan sudah 

terisi, apakah jawaban atau tulisan masing-masing pertanyaan cukup jelas 

atau terbaca, apakah jawabannya relevan dengan pertanyaannya, dan apakah 

jawaban-jawaban pertanyaan konsisten dengan jawaban pertanyaan lainnya. 

b. Coding (pengkodean), setelah melakukan editing, selanjutnya dilakukan 

pengkodean atau “coding”, yakni mengubah data berbentuk kalimat atau 

huruf menjadi data angka atau bilangan. 

 

c. Data Entry (Pemasukan Data), yakni jawaban-jawaban dari masing-masing 

responden yang dalam bentuk “kode” (angka atau huruf) dimasukkan ke 

dalam program “software” SPSS for widows reliase 16 yang sering 

digunakan untuk “entri data” penelitian. 

d. Cleaning Data (pembersihan data), apabila semua data dari setiap sumber 

data atau responden selesai dimasukkan perlu dicek kembali untuk melihat 

kemungkinan-kemungkinan adanya kesalahan-kesalahan kode dan ketidak 

lengkapan, kemudian dilakukan pembetulan atau koreksi.
23

 

 

                                                           

23
Herlia Wati, “Metode Penelitian” (online) blogspot, tersedia: 

Http://herliamer.blogspot.com/2012/05/babIV.html, 

http://herliamer.blogspot.com/2012/05/babIV.html
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2.  Analisis data 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil angket, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit–unit, 

melakukan sintesa, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain
24

. Untuk mengetahui keberhasilan eksperiment, mengalami 

peningkatan dalam konsep diri positif pada peserta didik maka dapat digunakan 

Analisis data inimenggunakan bantuan program SPSS (Statistical Product and 

service solution) For Windows Reliease 16. Ada pun rumus uji t adalah sebagai 

berikut: 

 

  
  
    

 

√
  
 

  
 
  
 

  

 

Keterangan: 

X1 : nilai rata-rata sampel 1 (kelompok eksperimen)  

X2 : nilai rata-rata sampel 2 (kelompok kontrol) 

S1
2
 : varians total kelompok 1 (kelompok eksperimen) 

S2
2
 : varians total kelompok 2 (kelompok kontrol) 

n1 : banyaknya sample kelompok 1 (kelompok eksperimen) 

n2  : banyak nya sample kelompok 2 (kelompok kontrol).
25

 

 

                                                           
24

 Sugiyono. Op.Cit. h. 335 

 
25

 Sugiyono, Op.Cit. 2015, h. 181 



61 
 

 
 

J. Langkah-langkah pemberian treatment  

Treatment atau perlakuan dengan memberikan layanan bimbingan kelompok. 

Perlakuan yang diberikan dilakukan dalam 5 sesi, hal ini dilakukan agar peserta didik  

memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih tentang konsep diri yang 

berdampak positif terhadap kehidupanya sehari-hari. sebelum role playing  

diperankan terlebih dahulu disampaikan tentang topik atau tema yang telah 

ditentukan oleh peneliti,  sehingga merangsang peserta didik untuk mengembangkan 

pengetahuan dan potensi yang dimiliki.  Dalam pelaksanaan role playing    terjadi 

proses pemeranan adegan-adegan yang dilakukan peserta didik yang merupakan 

kelompok experiment. Kelompok experiment akan diberikan  scenario atau naskah  

yang telah disiapkan oleh peneliti. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat melakukan 

perbandingan  sebelum dan sesudah diberikanya perlakuan. Adapun  langkah-langkah 

pemberian role playing  sebagai berikut; 

1. Langkah pertama  

Peneliti akan menetapkan  kelompok yang akan dijadikan kelompok 

experiment dan klompok yang akan dijadikan kelompok kontrol. Kelompok 

yang akan diberikan layanan bimbingan  kelompok mengunakan teknik role 

playing adalah kelompok experiment , sedangkan kelompok  kontrol tidak 

diberikan tritmen tapi tetap diperhatikan dalam perkembangan konsep dirinya. 

2. Langkah kedua  

Peneliti akan memberikan pre-test untuk kedua kelompok menggunakan 

angket konsep diri yang telah disiapkan angket dierikan kepada kelompok 
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experiment dan kelompok kontrol yang bertujuan  untuk mengetahui konsep 

diri positif yang ada dalam diri peserta didik sebelum diberikan layanan role 

playing    

3. Langkah ketiga 

Pada tahap ini peneliti akan memberikan 5 kali pertemuan, setiap pertemuan 

akan mengandung sebuah tema, hal ini di lakukan agar peserta didik tidak 

mengalami kebosan dalam proses pemberian perlakuan, sebelum pelaksanaan  

pemberian perlakuan, peneliti akan memberikan pengarahan tentang peran 

yang akan dilakukan kepada kelompok experiment  agar  peserta didik dapat 

memahami maksud bimbingan kelompok dengan mwngunakan teknik   role 

playing. 

4. Langkah terakhir, memberikan pos-test untuk kelompok experiment yang 

telah diberikan perlakuan sehingga peneliti akan dapat memlihat peningkatan 

yang dialami oleh kelompok experiment. Hal ini dilakukan dengan tujuan 

untuk melihat peningkatan konsep diri  yang lebih positif yang terjadi pada 

peserta didik  setelah diberikanya perlakuan  bimbingan kelompok 

mengguanakan teknik role playing. Pemberian pos-tes juga dapat 

memeperlihatkan adakah pengaruh teknik  role playing yang dilakukan oleh 

peneliti terhadapa konsep diri dari peserta didik meningkat atau tidak . 


