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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuasi eksperimen dengan kasus tunggal, atau Quasi Experiment dengan Single-

Case Design yaitu sebuah desain penelitian untuk mengevaluasi efek sebuah 

perlakuan dengan kasus tunggal. Model rancangan terapi dalam penelitian ini 

menggunakan A-B-A design untuk melihat perubahan perilaku antara perilaku 

sebelum diberi terapi dan perilaku setelah diberi terapi.  

 

                      A                                       B                                      A 

      _____________________________________________________________ 

     Baseline measure (I)                Treatment              Baseline Measure (II) 

 

Gambar 3. Desain Penelitian 

 

B. Subjek Penelitian 

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah dua orang yang 

tergolong dalam usia dewasa awal, subjek berada dalam rentang usia antara 18 

- 40 tahun. Usia dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira 40 

tahun, dimana masa tersebut adalah masa penyesuaian diri terhadap pola-pola 

kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru. Dewasa muda diharapkan 

mampu memainkan peran baru seperti peran suami/istri, orang tua, pencari 

nafkah dan juga mampu mengembangkan sikap-sikap baru, keinginan-keinginan, 

nilai-nilai baru sesuai dengan tugas-tugas baru yang diperolehnya dan dalam 

menjalaninya dituntut untuk menjadi mandiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

dewasa awal membutuhkan energi yang besar untuk dapat mencapai tuntutan-

tuntutan perkembangan usianya. Individu yang pada masa dewasa awal belum 

mampu mengarahkan fokus hidup dengan benar akan mengalami kesulitan 

mencapai hidup yang lebih baik, oleh sebab itu penelitian ini menggunakan 

subjek yang termasuk dalam kategori usia dewasa awal karena pada usia 
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tersebut terdapat tuntutan perkembangan menjadi seorang dewasa yang harus 

mandiri atas hidupnya serta memiliki tugas-tugas perkembangan baru yang 

harus dipenuhinya.    

Kriteria untuk menjadi subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Lahir dan bertumbuh tanpa kehadiran ayah 

2. Merasa memiliki hidup yang tidak bahagia.  

Kriteria ini dapat diketahui dengan terlebih dahulu melakukan screening  

test menggunakan Oxford Happiness Questionnaire (OHQ). Hasil OHQ 

yang sesuai dengan kriteria berada dalam rentang skor 29 – 73. 

 

C. Alat dan Materi  

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan tatap muka dengan tujuan memperoleh 

informasi faktual, untuk menaksir atau menilai kepribadian seseorang atau 

dipakai untuk maksud bimbingan atau terapeutis. Sesuai dengan maksud 

yang ingin dicapai, wawancara sifatnya adalah direktif yaitu memberi 

petunjuk. Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara yang 

berfungsi untuk menggali informasi yang diperlukan untuk data penelitian 

ini. 

2. Observasi 

Observasi adalah pengujian dengan maksud atau tujuan tertentu mengenai 

sesuatu, khususnya dengan tujuan untuk mengumpulkan fakta. Observasi 

diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat 

fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek 

dalam fenomena yang muncul tersebut. Observasi dalam penelitian ini 

dilakukan secara ilmiah tanpa pedoman dan dilakukan di setiap pertemuan 

dengan subjek, bertujuan untuk melihat kondisi umum subjek, 

perkembangan ataupun kemunduran yang mungkin terjadi selama proses 

terapi. 

3. Skala pengukuran kebahagiaan dan skala pengukuran penerimaan. 

Skala yang digunakan untuk mengukur kebahagiaan adalah Oxford 

Happiness Questionnaire (OHQ). Skala OHQ diberikan sebagai screening 
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awal dalam menentukan subjek dan dilanjutkan untuk mengukur 

perkembangan tingkat kebahagiaan subjek selama mengikuti terapi sampai 

sesudahnya.  

Skala yang digunakan untuk melihat peningkatan psychological flexibility 

adalah skala penerimaan Acceptance and Action Questionnaire II (AAQ II). 

Hasil AAQ II melalui pengolahan data akan menunjukkan efektivitas terapi 

yang diberikan. 

4. Modul pelaksaan ACT. 

Modul penelitian yang digunakan adalah modul penelitian ACT yang berisi 

segala materi untuk 6 sesi terapi yang akan diberikan. 

 

D. Intervensi 

Intervensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Acceptance and 

Commitment Therapy (ACT) dengan menggunakan model terapi yang sesuai 

dengan prosedur pelaksanaan ACT oleh Hayes (2005) . ACT adalah adalah 

sebuah terapi kognitif perilaku yang mempunyai ciri berfokus pada penerimaan 

dan fokus terhadap hal-hal yang membawa dampak positif saja tanpa berusaha 

melawan atau menyingkirkan segala hal negatif yang muncul termasuk di 

dalamnya adalah pikiran, perasaan, masalah-masalah, situasi dan kondisi hidup. 

ACT dapat diberikan selama 50 – 90 menit tiap sesi, dan jumlah sesi dapat 

disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan klien (Hayes, 2005). ACT dapat 

diberikan mulai dari 4 sesi dan selebihnya dapat disesuaikan dengan kondisi 

klien dan keberhasilan terapi. ACT dapat diberikan secara fleksibel sampai 

didapatkan peningkatan fleksibilitas psikologis yang dituju.Tingkat fleksibilitas 

psikologis dapat diukur dengan menggunakan skala AAQ II. Skor AAQ II yang 

semakin meningkat menandakan meningkatnya fleksibilitas psikologis sebagai 

efek pemberian ACT.  

ACT dalam penelitian ini dibuat berdasarkan 6 prinsip dalam proses ACT 

yang kemudian disusun oleh peneliti menjadi 6 sesi dimana setiap sesi memiliki 

durasi 60-90 menit. Setiap sesi melaksanakan satu prinsip ACT. Setiap sesi 

dilaksanakan sekali dalam satu minggu sehingga keseluruhan waktu yang 

dibutuhkan untuk pelaksanaan ACT adalah 6 minggu. Peneliti menentukan 

pemberian ACT sebanyak 6 sesi atas pertimbangan supaya kesuluruhan teknik 

ACT dapat disampaikan secara maksimal satu teknik dalam satu sesi. 
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Penentuan durasi sesi selama 60-90 menit mengacu pada panduan pelaksanaan 

ACT oleh Hayes (2013). 

Adapun rancangan  ACT yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 1. Rancangan ACT  

Proses ACT Pelaksanaan Teknik ACT Tujuan Waktu 

Acceptance & 
Mindfulness 
processes/ 
Proses 
Penerimaan dan 
Kesadaran 

Sesi 1 
Defusion 

Mengurangi penolakan 
terhadap pikiran atau 
pengalaman yang tidak 
menyenangkan 

60-90 
menit 

Sesi 2 
Acceptances & 
Willingness 

Memberi ruang untuk 
setiap pikiran dan emosi 
negatif tanpa terhisap 

60-90 
menit 

Sesi 3 
Sense of self 
as observer 

Menyadari setiap pikiran 
dan emosi negatif yang 
melintas serta mampu 
memilah hal yang patut 
diberi perhatian dan yang 
tidak harus diberi 
perhatian lebih 

60-90 
menit 

Commitment & 
Behavior 
processes/ 
Proses 
Komitmen dan 
Perubahan 
Perilaku 

Sesi 4 

Present 
moment 
awarenes 

Terhubung dan terlibat 
secara penuh dengan 
masa kini, mampu fokus 
dan sepenuhnya terlibat 
pada apapun yang 
dilakukan kini dan di sini  

60-90 
menit 

Sesi 5 
Clarity & 
contact with 
value 

Memiliki pegangan untuk 
menuju pencapaian 
tujuan hidup dan 
memotivasi untuk 
membuat perubahan 
penting 

60-90 
menit 

Sesi 6 
Committed 
actions 

Memilikki komitmen untuk 
melakukan tindakan 
efektif untuk mencapai 
nilai dan tujuan hidup 

60-90 
menit 

 

 

E. Metode Pengukuran 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Alat ukur kebahagiaan  

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kebahagiaan dalam 

penelitian ini adalah Oxford Happiness Questionnaire (OHQ) yang terdiri dari 

29 item pernyataan yang mewakili kondisi kebahagiaan seseorang. OHQ 

menggunakan penghitungan 6 point-scale dengan indikasi semakin rendah 
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nilai yang didapat maka tingkat kebahagiaan semakin rendah, sebaliknya 

semakin tinggi nilai yang didapatkan maka tingkat kebahagiaan semakin 

tinggi pula. Total item berjumlah 29 dan termasuk dalam Skala Likert. 

Terdapat 6 pilihan jawaban, yaitu: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, 

(3) Cukup Tidak Setuju, (4) Cukup Setuju, (5) Setuju, (6) Sangat Setuju. 

OHQ dipilih sebagai alat ukur kebahagiaan pada penelitian ini 

dikarenakan 29 item dalam OHQ dapat mewakili penilaian subjek terhadap 

komponen-komponen pembentuk kebahagiaan yaitu komponen afektif yang 

terdiri dari adanya afek positif dan ketiadaan afek negatif serta komponen 

kognitif yang terdiri dari kepuasan hidup dan kepuasan terhadap ranah 

kehidupan. Skor OHQ menunjukkan tingkat kebahagiaan subjek karena 

dinilai relevan untuk mengungkap semua komponen pembentuk 

kebahagiaan selain itu item pertanyaan dalam OHQ berupa kalimat yang 

ringkas sehingga cukup jelas dan mudah dimengerti, oleh karena itu OHQ 

dianggap cukup unggul dibanding dengan kuesioner pengukur kebahagiaan 

yang lain.  

The Oxford Happiness Questionairre (OHQ) merupakan alat ukur yang 

digunakan untuk mengukur kebahagiaan personal (personal happiness). Alat 

ukur ini merupakan pengembangkan dari The Oxford Happiness Inventory 

(OHI) oleh Hills & Argyle. OHQ disebutkan valid dan reliabel untuk 

diterapkan di Idonesia berdasarkan professional judgement (Amalia, 2016, 

hal. 4) bahkan OHQ tidak hanya mengukur kebahagiaan personal saja 

namun juga dapat menggambarkan tingkat kepuasaan hidup seseorang. 

Tingkat reliabilitas alat ukur ini yakni 0.92 dan tingkat validitas 0.26 s/d 0.69 

dengan p < 0.001. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hills dan Argyle 

(2001) reliabilitas OHQ menunjukkan reliabilitas yang tinggi dengan angka 

α(168) = 0,91.  

OHQ dalam penelitian diberikan pada subjek di setiap sesi. Ada 12 

sesi pertemuan yang meliputi baseline I sebanyak 3 kali, tritmen ACT 

sebanyak 6 kali dan baseline II sebanyak 3 kali. Setiap sesi subjek diminta 

untuk mengerjakan OHQ dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan 

tingkat kebahagiaan subjek.  
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2. Cek Manipulasi 

Salah satu karakteristik penelitian eksperimen adalah manipulasi. 

Manipulasi dapat dalam bentuk lingkungan, tugas dan  induksi. Cek 

manipulasi berfungsi sebagai bukti bahwa setiap kondisi yang diciptakan 

oleh peneliti sudah tercapai (Sugiyanto, 2009, hal. 98). Cek manipulasi 

merupakan suatu cara pengukuran untuk mengkonfirmasikan bahwa 

variabel independen telah berjalan pada level yang dimaksud pada kondisi 

yang berbeda‐beda (Sani & Todman dalam Sugiyanto, 2009, hal 105). Cek 

manipulasi adalah pertanyaan atau seperangkat pertanyaan yang dirancang 

untuk menentukan apakah peserta merasakan manipulasi sesuai dengan 

tujuan peneliti. 

Pada penelitian ini cek manipulasi diberikan dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah ACT berhasil bekerja dengan baik pada subjek dan 

apakah perkembangan kondisi yang diharapkan (dalam penelitian ini adalah 

peningkatan kebahagiaan) benar-benar merupakan efek dari pemberian 

ACT. Cek manipulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a Alat ukur fleksibilitas psikologis 

Penelitian ini menggunakan ACT sebagai metode terapi yang berarti 

bertujuan meningkatkan fleksibilitas psikologis. Peningkatan 

fleksibilitas psikologis melibatkan penerimaan sebagai salah satu 

prosesnya. Peningkatan fleksibilitas psikologis dapat dilihat dengan 

menggunakan alat ukur Acceptance and Action Questionnaire II (AAQ 

II). Idealnya, selama proses ACT diberikan maka tingkat penerimaan 

subjek  mengalami peningkatan sebagai indikator terjadinya 

peningkatan psikologis, dan seiring dengan bertambahnya tingkat 

penerimaan tersebut maka tingkat kebahagiaan juga semakin tinggi. 

AAQ II adalah alat tes yang dapat menunjukkan apakah ACT mampu 

memberikan perubahan pada subjek. AAQ II mengukur 

kecenderungan untuk mengontrol pikiran dan perasaan, serta 

kemampuan bersikap terhadap pikiran dan perasaan negatif.  AAQ II 

terdiri dari 7 item pernyataan yang menggunakan 7  point-scale, 

dengan indikasi semakin rendah skor AAQ II maka subjek memiliki 

tingkat fleksibilitas psikologis yang lebih baik. 
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Peneliti menggunakan AAQ II dalam penelitian ini dikarenakan AAQ II 

sudah terbukti sesuai dan bisa diberikan pada masyarakat Indonesia 

berdasarkan professional judgement yang tertera pada penelitian 

Zaniatuzzulfa & Retnowati (2015, hal. 166) yang menunjukkan 

penliaian skala oleh professional judgement menghasilkan nilai aiken v 

berkisar 0,75-0,94 sehingga dapat dinilai bahwa AAQ II konsisten dan 

akurat dalam mengukur  flleksibilitas psikologis.  

AAQ II dalam penelitian ini diberikan sebanyak 3 kali, yaitu pada 

baseline I ketiga (BI.3), tritmen sesi ke-6 (T6), dan pada baseline II 

ketiga (BII.3). AAQ II diberikan hanya 3 kali dengan tujuan untuk 

mengetahui kondisi fleksibilitas psikologis subjek. AAQ II yang 

diberikan pada BI.1 bertujuan untuk mengetahui tingkat fleksibilitas 

psikologis subjek sebelum diberi ACT, AAQ II yang diberikan pada 

akhir T6 bertujuan untuk mengukur fleksibilitas psikologis subjek 

setelah mendapatkan ACT sebanyak 6 pertemuan, AAQ II yang 

diberikan pada BII.3 bertujuan untuk mengetahui kondisi fleksibilitas 

psikologis subjek setelah sudah tidak mengikuti sesi terapi apakah 

masih berada di tingkat yang sama atau mengalami perubahan baik 

berupa peningkatan ataupun penurunan. AAQ II tidak diberikan di 

setiap kali pertemuan karena peningkatan fleksibilitas psikologi 

diperoleh melalui proses yang membutuhkan waktu. Peningkatan 

fleksibilitas psikologi akan dapat terjadi setelah melewati  proses ACT 

yang berarti peningkatan tersebut baru akan terlihat setelah proses 

ACT diberikan, oleh sebab itu AAQ II hanya diberikan sebanyak 3 kali. 

b Cek Manipulasi  

Cek manipulasi tambahan diberikan kepada subjek  untuk memastikan 

apakah terapi disampaikan dengan baik oleh terapis dan diterima 

dengan baik oleh subjek. Cek manipulasi pada penelitian ini disusun 

oleh peneliti dalam bentuk rangkaian pertanyaan yang berkaitan 

dengan tiga hal, yaitu : penyampaian materi, isi terapi, serta latihan 

dan pekerjaan rumah. Hasil cek manipulasi yang diberikan pada 

subjek menunjukkan kondisi dimana proses terapi berjalan dengan 

baik seperti yang menjadi tujuan peneliti. Hasil cek manipulasi 

menunjukkan bahwa subjek dapat memahami materi yang 
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disampaikan oleh terapis, isi terapi cukup sesuai dengan kondisi 

subjek, isi terapi bisa diterapkan oleh subjek dan terapi membantu 

subjek menemukan pencerahan serta berpengaruh pada pikiran dan 

perasaan subjek. Selain itu, latihan dapat dikerjakan di rumah dengan 

baik dan cukup memberi pengaruh positif pada pikiran dan perasaan 

subjek. 

 

F. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap awal sebelum sampai pada 

tahap pelaksanaan terapi. Sebelum menentukan subjek yang akan digunakan 

dalam penelitian, terapis lebih dahulu mencari beberapa fatherless dan 

melakukan wawancara untuk mengumpulkan data-data mengenai fatherless. 

Setelah diperoleh data dari narasumber fatherless, kemudian peneliti memilih 

narasumber yang bersedia menjadi subjek dalam penelitian ini. Narasumber 

fatherless yang bersedia mengikuti penelitian kemudian diberi OHQ untuk 

mengetahui tingkat kebahagiannya agar dapat diketahui apakah narasumber 

tersebut memenuhi syarat menjadi subjek dalam penelitian ini atau tidak. 

Narasumber yang sesuai dengan kriteria subjek yang dicari kemudian 

ditindaklanjuti untuk menjadi subjek yaitu mengikuti semua tahap yang menjadi 

prosedur dalam penelitian ini. 

Prosedur Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Baseline I 

Baseline adalah pengukuran pada saat keadaan subjek belum 

mendapatkan treatment. Data yang diambil sebelum pemberian 

treatment ini berfungsi sebagai data awal yang menggambarkan kondisi 

subjek.  

Baseline I dalam penelitian ini dilakukan sampai didapatkan kondisi 

dan hasil yang stabil. Pengukuran baseline dilakukan sampai didapat 

hasil yang stabil dengan tujuan untuk mendapatkan data yang benar-

benar akurat dan untuk memastikan kondisi subjek dalam keadaan yang 

stabil. Baseline measure I meliputi proses wawancara dan observasi, tes 

kepribadian dan juga pengukuran kebahagian dengan kuesioner yang 
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sudah disiapkan. Baseline measure I dilakukan 1 minggu sebelum 

pelaksaan proses treatmen. 

2. Treatment 

Proses ini menyangkut keseluruhan proses intervensi yang diberikan. 

Proses terapi yang digunakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan 

enam teknik atau prinsip dalam ACT. Berdasarkan acuan tersebut maka 

pelaksanaan pemberian terapi dilakukan sebanyak 6 kali. Setiap sesi 

berdurasi 60 menit. Jarak antara satu sesi dengan sesi berikutnya 

adalah selama 1 minggu. Waktu dan pelaksanaan disesuaikan dengan 

terapis dan subjek setelah ada kesepakatan pelaksanaan terapi. 

3. Baseline II  

Baseline II dilakukan untuk mengukur kondisi subjek setelah menjalani 

proses ACT. Hasil pengukuran setelah proses terapi akan dibandingkan 

dengan hasil pengukuran sebelum diberikan terapi, sehingga dapat 

diketahui perubahan yang terjadi dan dapat diukur efektivitas pemberian 

terapi pada subjek. Baseline II dilakukan 1 minggu setelah sesi terakhir 

proses treatment. 

 

 

Tabel 2. Rancangan Prosedur Penelitian 

Waktu M1 M1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M8 M8 

Sesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kegiatan BI.1 BI.2 BI.3 T1 T2 T3 T4 T5 T6 BII.1 BII.2 BII.3 

 

Keterangan : 

M1  : Minggu 1 

M2  : Minggu 2 

M3  : Minggu 3 

M4  : Minggu 4 

M5  : Minggu 5 

M6  : Minggu 6 

M7  : Minggu 7 

M8  : Minggu 8 
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B1.1 : Baseline I pertama 

B1.2 : Baseline I kedua 

B1.3 : Baseline I ketiga 

T1  : Tritmen 1 

T2  : Tritmen 2 

T3  : Tritmen 3 

T4  : Tritmen 4 

T5  : Tritmen 5 

T6  : Tritmen 6 

B2.1 : Baseline II pertama 

B2.2 : Baseline II kedua 

B2.3 : Baseline II ketiga 

 

G. Analisis Data 

Hasil penelitian berupa skor ditampilkan dalam bentuk grafik. Grafik 

memungkinkan untuk melihat perkembangan dan pengaruh intervensi terhadap 

subjek. Grafik dalam penelitian ini menampilkan kondisi subjek saat baseline I, 

saat proses terapi, dan saat baseline II.  

Berdasarkan grafik yang telah dibuat, hasil perkembangan kemudian dibuat 

dalam bentuk analisis kualitatif dengan ditambahkan data dari wawancara dan 

observasi yang diperoleh dari baseline I, setiap sesi intervensi dan baseline II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


