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BAB III 

METODE 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian experimental, 

dengan memakai tehnis the randomized pretest-posttest  control group 

design dengan memakai pelatihan self management untuk melihat 

perubahan perilaku kemandirian pada anak. Pada penelitian ini terdapat 

dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dimana 

kedua kelompok tersebut ditentukan dengan menggunakan metode 

sampling jenuh. Dalam rancangan ini, kelompok eksperimental diberi 

perlakuan sedangkan kelompok kontrol tidak. Pada kedua kelompok 

diawali dengan pratest, dan setelah pemberian perlakuan diadakan 

pengukuran kembali (pascatest). Subjek yang dipilih  pada racangan 

penelitian ini menggunakan tekhnik acak. Skema model penelitian ini 

adalah: 

 Grup Pretest Variabel Terikat Posttest 

R Eksperimen Y1 X Y2 

R Kontrol Y1 - Y2 

Gambar 2. Design Penelitian The randomized pretest-posttest contol 
group design. 
 

Metode yang digunakan dalam mengungkap data dalam penelitian 

ini adalah dengan menggunakan skala perilaku kemandirian, yang terdiri 

dari angket kemandirian, modul untuk guru dan anak, lembar cheklist, 
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observasi, pengamatan dan penilaian bagi guru, lembar kontrak dengan 

orangtua, lembar cheklist observasi dan pengamatan bagi orangtua, 

lembar kontrak kerja dengan anak, tugas-tugas dan lembar evaluasi self 

management. 

B. Variabel Penelitian 

1. Variabel Tergantung : Kemandirian 

2. Perlakuan      : Pelatihan self management 

 

C. Definisi Operasional 

1. Kemandirian 

Kemandirian adalah usaha untuk belajar hidup tanpa orangtua, 

bertanggung jawab, mampu mengatasi masalah tanpa bantuan orang lain. 

Anak diharapkan lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. 

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa kemandirian mengandung 

pengertian, suatu kondisi di mana seseorang memiliki hasrat bersaing 

untuk maju demi kebaikan dirinya sendiri, mampu mengambil keputusan 

dan inisiatif  untuk mengatasi masalah yang dihadapi, memiliki 

kepercayaan diri dan melaksanakan tugas-tugasnya dan bertanggung 

jawab atas apa yang dilakukannya. 

Pengukuran kemandirian menggunakan skala kemandirian. Proses 

pengukurannya dilakukan dengan menjumlahkan skor dari ketiga 

komponen dalam kemandirian yaitu komponen emosional, komponen 
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perilaku dan komponen nilai, yang diukur melalui tiga subskala yang 

terpisah. 

Pada subskala emosi, semakin tinggi skor yang diperoleh pada 

subskala emosi menunjukkan semakin anak mampu melakukan aktivitas 

dasar sehari-sehari tanpa bantuan dari orangtua, sebaliknya semakin 

rendah skor yang diperoleh pada subskala emosi, menunjukkan semakin 

rendah kemampuan anak-anak dalam melakukan aktivitas dasar sehari-

hari. Pada subskala perilaku, semakin tinggi skor yang diperoleh pada 

subskala perilaku menunjukkan bahwa anak memiliki kemampuan untuk 

mengatur diri sendiri, patuh pada aturan serta memiliki rasa percaya diri 

yang tinggi, sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh pada 

subskala perilaku maka anak kesulitan dalam mengatur diri sendiri, patuh 

pada aturan serta rasa percaya diri yang rendah. Pada subskala nilai, 

semakin tinggi skor yang diperoleh pada subskala nilai maka anak mampu 

mengerti dan memahami tentang prinsip benar dan salah, sebaliknya 

semakin rendah skor yang diperoleh pada subskala nilai maka anak tidak 

mampu memahami tentang prinsip benar dan salah dalam kehidupannya 

sehari-hari. 

2. Pelatihan Self Management 

  Pelatihan self management adalah suatu kegiatan terencana yang 

bertujuan untuk  memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, 

ketrampilan dan pengetahuan anak yang akhirnya merubah perilakunya 

dari kurang mandiri menjadi meningkat kemandiriannya. Pada pelatihan 
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self management anak tidak hanya dibekali dengan materi tentang 

kemandirian, namun anak juga diajak terlibat aktif untuk bersama-sama 

dengan trainer dalam mengambil langkah terencana, menyusun program, 

mengembangkan ketrampilannya sehingga pada akhirnya perilakunya 

dapat dirubah. Untuk memudahkan peserta pelatihan dalam merubah 

perilakunya menjadi lebih mandiri, maka pelatihan self management ini 

disusun berdasarkan langkah-langkah self management dari Raymond G. 

Miltenberger (2004) yaitu: membuat keputusan untuk melakukan self 

management, mendefinisikan target perilaku, setting goal, memilih strategi 

self management yang sesuai, monitor diri, melakukan penilaian 

fungsional, evaluasi perubahan dan implementasi strategi. 

Bagian yang memudahkan anak dalam mengeksplorasi dirinya 

untuk meningkatkan kemandirian, maka digunakan proses pelatihan self 

management yang diatur sesuai dengan permasalahan, struktur, kondisi, 

situasi dan elemen pendukung serta sasaran yang telah ditentukan dalam 

penelitian ini.  

D. Populasi dan Sampling 

Populasi yang dikenakan dalam penelitian ini adalah siswa SD 

Kristen 2 YSKI, Jl.Dr.Cipto 109, Semarang yang memiliki kriteria sebagai 

berikut : 

1. Berada pada tahap perkembangan kanak-kanak akhir, pada rentang 

usia 9-12 tahun sesuai dengan konsep tahapan usia perkembangan 

kemandirian pada anak, yaitu 0-2 tahun; usia 2-6 tahun; usia 6-12 
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tahun; usia 12-15 tahun dan usia 15-18 tahun, yang diungkap oleh Lie 

& Prasasti (2004;8-103) 

2. Berada di kelas 5, dengan kharakteristik masalah yang sama, yaitu 

rendahnya kemandirian dalam diri mereka. Peneliti menggunakan 

populasi anak kelas 5 karena pada usia kanak-kanak akhir 

seharusnya kemandirian mereka sudah terbentuk dengan baik, 

namun sebagian besar anak-anak di kelas ini memiliki masalah 

dengan kemandirian didalam kehidupan mereka sehari-hari. 

3. Diambil 25 siswa dengan nilai skor pretest yang terendah pada skala 

kemandirian. 

Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah cluster random 

sampling, yaitu pengambilan sampel dari populasi dilakukan dengan cara 

mengacak kelompok populasi (Sugiyono, 2008). 

 

E. Rancangan Penelitian Eksperimen 

Penelitian eksperimen ini disusun berdasarkan rancangan 

perlakuan sebagai berikut: 

1. Nama Perlakuan  :  

modifikasi perilaku dengan pelatihan self management 

2. Komponen Perlakuan :  

a. Kontrak dengan orang tua dan anak. 

b. Pretest dan Posttest 

c. Pelatihan Self Management. 
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Tabel 1. Rancangan Pelatihan Self Management 

Hari Langkah/Tujuan Waktu/Keterangan 

 
1 

Penjelasan self management 
 
Membuat keputusan untuk 
melakukan self management 

@35’ x 3jam KBM 

2 
Mendefinisikan target prilaku 
 
Membuat setting goal 

@35’x 3jam KBM 

3, 4, 5, 6, 
7 sd hari 
ke 15 

Self monitoring 
 
Pemberian penguatan 

selama anak 
berada di sekolah 
 
orang tua 
mengecek dan 
memperhatikan di 
rumah 

8 
Fungsional assesment 
Pemberian penguatan 

Selama anak 
berada di sekolah 

7 atau 
insidentil 

Manipulasi antecendent Apabila diperlukan 

Tiap 2 
hari 

sekali 

Evaluasi perubahan Selama anak 
berada di sekolah 

14,15 
Reevaluasi   /implementasi 
 

Selama anak 
berada di sekolah 

16 Evaluasi dan Selebrasi @35’x1 jam KBM 

17 Post test @35’x1 jam KBM 

 

Masing-masing sesi dilakukan pada hari dan jam kerja sekolah yang 

bersangkutan. Setiap sesi dilakukan pada hari dan jam yang berbeda, 

tergantung kebutuhan dan suasana dalam penelitian, serta melihat 

kepentingan dan kebijakan sekolah. 

3. Modul : modul yang digunakan diberikan pada trainer/instruktur untuk 

memberikan pelatihan. 

4. Peran orangtua, dan guru wali kelas dalam penelitian ini adalah 

sebagai pendamping, pengamat, pengobservasi, memberikan 
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semangat serta memberikan penguatan bagi anak, serta diminta 

mengisi lembar cheklist harian.  

5. Peran guru BK sebagai instruktur/trainer pelatihan self management. 

F. Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan kuesioner saat sebelum dan sesudah 

pelatihan, observasi, pengamatan, workshop pembuatan alat peraga, 

penilaian dari guru, pemberian tugas dan pekerjaan rumah, serta metode 

skala, yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar 

pertanyaan yang diberikan pada subjek yang berisi butir-butir. Penelitian 

ini menggunakan skala kemandirian.  

G. Skala kemandirian 

  1. Kemandirian Emosional ( Emotional Autonomy ) 

 yaitu sejauh mana anak mampu dalam mengelola 

emosinya, hubungan dengan orangtua mulai pudar seiring anak beranjak 

menuju remaja, maka dalam masa ini anak memiliki konsekuensi untuk 

mampu mengurus dirinya sendiri, sehingga proses ini memberikan 

peluang kepada anak untuk mengembangkan kemandiriannya terutama 

kemandirian emosional. 

2. Kemandirian Perilaku ( Behavioral Autonomy ) 

Kemandirian perilaku ( behavioral autonomy ) merupakan kapasitas 

individu dalam menentukan pilihan dan mengambil keputusan dalam 

kehidupannya sehari-hari. Anak yang memiliki kemandirian perilaku bebas 
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dari pengaruh pihak lain dalam menentukan pilihan dan pengambilan 

keputusan, namun mereka tetap membutuhkan pendapat dan nasehat 

orang yang lebih tua. Anak dengan kemandirian perilaku yang memadai 

maka pendapat dan nasehat tersebut dipakai sebagai pertimbangan atau 

pilihan dalam proses pengambilan keputusan.  

3. Kemandirian Nilai ( Values Autonomy ) 

  Kemandirian nilai terbentuk pada saat akhir, meskipun masa 

anak-anak kemnadirian ini dapat dikembangkan dari sistem nilai yang 

diberikan oleh orangtuanya atau orang dewasa lainnya. Semakin 

meningkatnya kemampuan rasional dan makin berkembangnya 

kemampuan berpikir secara hipotesis maka akan timbul minat dalam hal 

ideologi dan filosofi yang akan membawa pada perubahan-perubahan 

cara berpikir. Kemandirian nilai membekali anak mengerti tentang salah-

benar, baik-buruk, boleh-tidak boleh, sehingga nilai-nilai yang ditanamkan 

pada anak akan memberikan kemampuan diri untuk dapat mengevaluasi 

dan mengkoreksi dirinya sendiri.  

Skor total skala kemandirian diperoleh berdasarkan penjumlahan 

tiga subskala kemandirian yaitu sub skala kemandirian emosi, 

kemandirian perilaku dan kemandirian nilai. Ketiga sub skala memiliki 

bobot yang sama, maka kedua sub skala tersebut dijumlahkan. Adapun 

blue print Skala Kemandirian  dapat dilihat pada Tabel 2.  
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Tabel 2. Blue Print Skala Kemandirian 
 

No Aspek  Butir Total 
(n) 

Bobot 
(%) Fav Unfav 

1  Kemandirian Emosi   6 3 9 33,3 
    

2.  Kemandirian Perilaku  6 3 9 33,3 
   
3.  Kemandirian Nilai   6 3 9 33,3 
   

Total 27 100 

 

Perbandingan proporsional bobot butir aspek pada tiap sub skala 

Kemandirian adalah sama. Hal ini sesuai dengan pendapat Azwar (2004, 

h.24) yang mengemukakan bahwa bila tidak diperoleh alasan untuk 

menganggap adanya sebagian aspek lebih signifikan dari aspek lainnya, 

maka semua aspek lebih baik diberi bobot yang sama. Blue print Skala 

Kemandirian ini kemudian dijadikan acuan dalam merancang distribusi 

butir untuk skala yang akan diujicobakan. Adapun rancangan distribusi 

butir Skala Kemandirian dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Sebaran Butir Kemandirian 
 

No. Aspek  Butir            jml 

                               Fav Unfav  

 1 Kemandirian Emosi   

  a. Hubungan emosional dengan teman sebaya makin kuat 1,7 4 9 

  b.Interaksi emosional anak-orang tua mulai selevel 2,8 5  

  c.Anak mulai mampu mengelola perasaan 3,9 6  

 

 

 

 

      

 2 Kemandirian Perilaku    

  a. Perilaku anak tidak terpengaruh kontrol pihak lain 10,16 13  

  b. Mandiri secara fisik dan mampu memenuhi kebutuhan 

sehari2hari 

 

 

 

11,17 14  

      sehari – hari     

  c. Anak memiliki inisiatif, ide atau gagasan 

 

12,18 15 9 

 

 

 

   

 

 

 

  

 3 Kemandirian Nilai   

.  a. Anak mampu membuat keputusan sesuai nilai moral 19,19,23 21,25 

    (benar-salah, baik-buruk, boleh-tidak boleh)              9 

  b.Anak mulai berpikir dan bertindak sesuai prinsip yang 20,24,27 22,26 

    dianut (tentang agama, kebiasaan beribadah, aturan yang   

    berlaku di rumah maupun di sekolah)   

  Total  27 

 

 
H. Analisis Data 

1. Uji Validitas Butir 

Teknik analisis data yang digunakan adalah korelasi Product – 

Moment, yaitu metode uji validitas butir dengan cara mengkorelasikan 

antara skor yang diperoleh masing-masing butir dengan skor total, karena 

melukiskan hubungan antara gejala interval yang menggunakan skala 

pengukuran yang berjarak sama (Hadi, 1995). Butir akan lolos seleksi bila 

memiliki koefisien daya beda (Corrected Item-Total Correlation) ≥0,30. 

2. Uji Validitas Isi 

Uji validitas isi merupakan uji yang dilakukan untuk menguji sejauh 

mana hasil penelitian mencerminkan keadaan sebenarnya (Suryabrata, 
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2005). Validitas isi mencerminkan sejauhmana isi tes mencerminkan 

atribut yang hendak diukur. Validitas isi menunjuk kepada sejauh mana 

tes  yang merupakan seperangkat soal-soal, dilihat dari isinya memang 

mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. 

3. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Suryabrata (2005) mengartikan reliabilitas sebagai taraf sejauh 

mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hal ini 

ditunjukkan oleh taraf keajegan (konsistensi) skor yang diperoleh oleh 

para subjek yang diukur dengan alat yang sama, atau diukur dengan alat 

yang setara pada kondisi yang berbeda. Azwar (2004) menegaskan 

bahwa reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran tersebut dapat 

memberikan hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan pengukuran 

pada subjek yang sama. Pada penelitian ini, pengujian reliabilitas 

dilakukan dengan teknik formula Alpha Cronbach. 

Koefisien reliabilitas berada dalam rentang dari 0 sampai dengan 

1,00. Semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati angka 1,00 berarti 

semakin tinggi reliabilitas. Sebaliknya, koefisien yang semakin reliable 

mendekati angka 0 berarti semakin rendah reliabilitasnya (Azwar, 2004). 

4. Uji Hipotesis 

Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah teknik 

between subject t-tes, yaitu dengan cara membedakan selisih pretest dan 

posttest antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol (gain score). 

 




