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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

C Metode Penelitian yang Digunakan 

 

Pada suatu penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan suatu 

komponen yang penting. Metode penelitian merupakan suatu prosedur 

untuk mengkaji konsep-konsep yang terdapat pada suatu penelitian. 

Metode-metode penelitian lahir dari proses berpikir yang dapat 

dipertanggungjawabkan (Setyorini & Wibhowo, 2008, h.4). 

Penelitian tentang pengaruh expressive writing terhadap 

penurunan gejala depresi yang dialami mahasiswa ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen kuasi. Pendekatan 

kuantitatif digunakan menguji konsep secara objektif dengan cara 

mengukur hubungan antar variabel secara numerik dan dianalisa secara 

statistik (Creswell, 2014, h.175). Eksperimen kuasi digunakan untuk 

menguji pengaruh suatu jenis intervensi (dalam penelitian kali ini 

adalah expressive writing) terhadap variabel bebas yang dipilih dari 

suatu lingkungan yang natural (Solso & Johnson dalam Setyorini & 

Wibhowo, 2008, h.56). Myers (dalam Setyorini & Wibhowo, 2008, 

h.56) menjelaskan bahwa pada eksperimen semu peneliti melakukan 

suatu eksperimen yang ‘seolah-olah’ merupakan eksperimen 

sesungguhnya.  
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D Identifikasi Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan variabel penelitian sebagai berikut : 

Variabel Tergantung  : Gejala Depresi 

Variabel Bebas   : Expressive Writing 

 

E Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Depresi 

Depresi adalah gangguan mental yang ditandai dengan 

munculnya suasana hati yang muram (sedih yang tidak wajar, 

kecewa, cemas, merasa hampa, dan atau putus asa), hilangnya 

minat terhadap aktivitas yang biasanya membuat bahagia, mudah 

lelah, mengalami gangguan tidur, perubahan nafsu makan dan atau 

berat badan yang signifikan, sulit untuk berkonsentrasi, agitasi, 

bahkan dapat muncul niat dan melakukan percobaan bunuh diri. 

Gejala-gejala depresi meliputi aspek emosional, motivasi, kognitif, 

serta perilaku dan motorik sehingga bila tidak ditangani dengan 

tepat maka dapat menurunkan bahkan melumpuhkan fungsi hidup 

sebagai manusia. Tingkat gejala depresi individu dapat diukur 

menggunakan alat ukur Beck Depression Inventory II. 

2. Expressive Writing 

Expressive writing merupakan suatu treatment untuk 

menurunkan gejala depresi. Individu akan diajak untuk meluapkan 

segala macam emosi dan pemikiran terdalamnya selama empat hari 

berturut-turut atau satu minggu sekali dalam jangka 3-5 minggu. 

Pengulangan proses menulis bertujuan untuk media katarsis dan 
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membantu untuk menyadari setiap emosi dan pemikirannya. 

Seiring berjalannya waktu dalam proses expressive writing, 

individu juga diajak untuk merekonstruksi memori dan 

menginterpretasikan peristiwa tersebut dengan sudut pandang lain 

yang lebih positif sehingga muncul kesadaran baru. Ketika individu 

memiliki kesadaran baru diharap individu dapat memiliki skema 

kognitif yang lebih positif sehingga dapat memunculkan regulasi 

emosi yang lebih positif pula.  

 

F Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Menurut Setyorini & Wibhowo (2008, h.18) populasi 

merupakan semua nilai, baik hasil pengukuran maupun 

perhitungan, kualitatif maupun kuantitatif dari karakteristik tertentu 

tentang sekelompok subjek yang lengkap dan jelas. Pada penelitian 

ini populasi yang dituju adalah mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang selain fakultas psikologi yang mengalami 

gejala depresi.  

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel merupakan sebagian anggota populasi yang diambil 

menggunakan teknik tertentu (Setyorini & Wibhowo, 2008,h.21). 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini 

adalah accidental sampling, yang mana peneliti kebetulan bertemu 

dengan sampel yang sesuai dengan kriteria yang dicari (Setyorini & 

Wibhowo, 2008, h. 26). Ciri – ciri subyek yang dibutuhkan dalam 
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penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Khatolik 

Soegijapranata Semarang serta memenuhi kriteria gejala depresi 

ringan hingga berat berdasarkan alat ukur Beck Depression 

Inventory II. 

 

G Desain Eksperimen 

Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

two groups design random (Setyorini & Wibhowo, 2008, h.63).  

         X                                  Y 

T  

         -X                                Y 

 

 Keterangan : 

 T : Random 

 X : Perlakuan (eksperimen) 

 -X : Tanpa Perlakuan (kontrol) 

 Y : Variabel Tergantung 

  Pada model ini jumlah subjek dibagi menjadi dua kelompok 

yaitu kelompok eksperimen (X) dan kelompok kontrol (-X). Kedua 

kelompok akan diberikan pre test dan post test. Perbedaan dari kedua 

kelompok tersebut adalah kelompok eksperimen akan diberi 

perlakuan sedangkan kelompok kontrol tidak diberi perlakuan. Jika 

terdapat perbedaan antara kedua kelompok maka variabel bebas 

memiliki pengaruh terhadap variabel tergantung (Y).  
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H Prosedur Penelitian 

1. Persiapan Eksperimen 

Persiapan material penelitian dalam expressive writing, antara  

lain : 

a. Lembar persetujuan. 

b. Lembar Beck Depression Inventory II. 

c. Buku catatan yang memuat instruksi expressive writing tiap 

harinya dan lembar untuk menulis. 

d. Kertas kosong untuk breaking mental blocks dan uji coba 

expressive writing.  

e. Alat tulis berupa bolpoin. 

f. Ruangan yang nyaman dan cukup penerangan. 

g. Presentasi untuk mejelaskan materi tentang expressive writing.  

h. Modul untuk trainer. 

Selain persiapan material, peneliti juga mempersiapkan seorang 

tainer. Trainer tersebut akan diberi pelatihan terlebih dahulu 

sebelum melakukan eksperimen.  

2. Pelaksanaan Eksperimen 

Pelakanaan penelitian terdiri dari empat tahap : 

a. Tahap I 

1) Peneliti mencari mahasiswa yang berusia antara 18-22 

tahun yang menampakkan gejala-gejala depresi seperti 

muram, tidak bertenaga, dan lain-lain lalu diberi pre test. 

Alat ukur pre test yaitu berupa Beck Depression Inventory 

II.  
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2) Pre test tersebut diuji validitas dan reliabilitasnya.  

3) Hasil dari pre test tersebut kemudian dihitung, skor yang 

dihasilkan digunakan untuk menentukan subjek penelitian 

lalu mengisi lembar persetujuan mengikuti rangkaian 

penelitian. Semua subjek yang bersedia melakukan 

rangkaian penelitian akan dibagi menjadi dua kelompok 

yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.   

b. Tahap II 

1) Subjek, peneliti, dan trainer berkumpul untuk tranfer 

informasi tentang rangkaian penelitian yang akan dilakukan, 

belajar tentang expressive writing, apa saja yang harus 

dilakukan oleh subjek selama penelitian, dan lain-lain, serta 

akan dilakukan proses tanya jawab. 

2) Subjek diajak untuk menghancurkan mental blocks agar 

subjek dapat lebih terbuka dengan dirinya sendiri dan 

peneliti serta treatment expressive writing ini dapat 

memberikan dampak yang maksimal.  

3) Subjek juga diajak untuk melakukan uji coba expressive 

writing satu kali selama 15-20 menit. Setelah melakukan 

kegiatan menulis tersebut lalu akan dilakukan sesi tanya 

jawab kembali untuk memastikan bahwa subjek memahami 

cara melakukan expressive writing.  

4) Peneliti membagikan buku catatan harian dan alat tulis 

sebagai media expressive writing. Di dalam buku catatan 

tersebut terdapat instruksi expressive writing untuk setiap 
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harinya dan tes manipulasi sederhana yang diadaptasi dari 

buku Expressive Writing : Words That Heal karangan James 

W. Pennebaker,Ph.D., dan John F. Evans,Ed. D tahun 2014.  

c. Tahap III 

1) Subjek akan melakukan pre test dengan alat ukur BDI-II. 

2) Subjek akan melakukan expressive writing selama 15-20 

menit setiap harinya dalam jangka waktu empat hari 

berturut-turut.  

3) Selama empat hari beruturut-turut subjek kelompok 

eksperimen akan bertemu dengan trainer dan peneliti untuk 

melakukan expressive writing. Pertemuan akan dilakukan di 

laboratorium psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. hal ini dilakukan agar trainer dan peneliti dapat 

melakukan kontrol langsung pelaksanaan expressive writing.  

d. Tahap IV 

1) Ketika rangkaian treatment expressive writing telah selesai 

maka trainer, peneliti, dan subjek akan berkumpul kembali 

untuk mengumpulkan buku catatan dan melakukan post test. 

Alat ukur untuk post test sama seperti pre test yaitu Beck 

Depression Inventory II. 

2) Melakukan analisis data secara kuantitatif.  
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I Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian kali ini yaitu metode 

pengumpulan data kuantitatif. Alat ukur yang digunakan adalah Beck 

Depression Inventory II (BDI-II). Alat ukur yang dirancang oleh Beck, 

Steer, dan Brown (dalam Sorayah, 2015, h.30) ini bertujuan untuk 

mengukur tingkat depresi pada orang yang sehat maupun sakit secara 

fisik. BDI-II terdiri dari 21 aitem, setiap aitem terdiri dari empat 

pernyataan yang mengidikasikan gejala-gejala depresi seperti 

kesedihan, menangis, mudah marah, kegagalan masa lalu, keraguan, 

pesimisme. kehilangan kesenangan, kehilangan minat, perasaan 

bersalah, perasaan dihukum, tidak menyukai diri sendiri, tidak 

berharga, agitasi, kehilangan energi, kelelahan, perubahan pola tidur, 

perubahan nafsu makan, kesulitan untuk berkonsentrasi, kehilangan 

ketertarikan untuk melakukan hubungan seks, kegawatan diri serta 

pikiran/keinginan untuk bunuh diri. 

 

J Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Validitas alat ukur merupakan perkiraan keakuratan alat ukur 

dalam mengukur data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan 

reliabilitas adalah seberapa besar alat tersebut dapat dipercaya. Alat 

ukur tersebut dikatakan reliabel ketika digunakan berulang kali oleh 

peneliti yang sama maupun peneliti yang berbeda namun tetap 

memberikan hasil yang sama. Uji validitas alat ukur yang digunakan 

pada penelitian ini merupakan alat ukur yang telah tersedia dan telah 
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teruji validitas dan reliabilitasnya, yaitu Beck Depression Inventory-II 

(BDI-II). 

Beck, Steer dan Brown (dalam Sorayah, 2015, h.31) menguji 

aitem-aitem pada BDI-II yang melibatkan 500 orang responden dengan 

masalah klinis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BDI-II 

memiliki reliabilitas (coefficient alpha : 0,92).  

BDI-II telah diterjemahkan ke dalam Bahasa  Indonesia dan telah 

diuji validitas dan reliabilitasnya oleh Ginting dan kawan-kawan pada 

tahun 2013. Ginting dan kawan-kawan melakukan uji validitas konstrak 

dan reliabilitas dengan melibatkan populasi umum (720 subyek), 

populasi orang dengan penyakit jantung (215 subyek), dan populasi 

orang dengan depresi (102 subyek). Uji validitas konstrak dilakukan 

menggunakan one way ANOVA dengan membandingkan rata-rata skor 

BDI-II antara subyek sehat, subyek dengan penyakit jantung, dan 

subyek dengan depresi. Uji validitas konstrak menunjukkan bahwa 

hasilnya bisa diterima. Hal ini nampak dari korelasi positif dengan tes 

yang mengatur konstrak yang paralel dan berkorelasi negatif dengan tes 

yang mengatur konstrak yang berlawanan, sebagai berikut : 

1. BDI-II menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan 

dengan DS14 yang merupakan alat ukur Type D Personality (r = 

0,52 dan p < 0,01). 

2. BDI-II menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan 

dengan BAI yang merupakan alat ukur kecemasan (r = 0,52 dan 

p<0,01). 
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3. BDI-II menunjukkan adanya korelasi negatif yang signifikan 

dengan MSPSS yang merupakan alat ukur perceived social support 

(r = 0,39 dan p<0,01). 

4. BDI-II menunjukkan adanya korelasi negatif yang signifikan 

dengan LOT-R yang merupakan alat ukur optimisme (r = 0,46 dan 

r<0,01). 

Uji reliabilitas BDI-II yang menggunakan analisis Alpha Cronbach 

menunjukkan reliabilitas sebesar 0,90 untuk keseluruhan (21 aitem); 

0,80 untuk faktor kognitif (7 aitem); 0,81 untuk faktor somatik (9 

aitem); dan 0,74 untuk faktor afektif (5 aitem).  

 

K Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Mann-Whitney U Test dengan subjek kurang dari 30 orang. Analisis 

data ini digunakan untuk untuk mengetahui pengaruh expressive writing 

terhadap penurunan gejala depresi. Pengolahan data dilakukan dengan 

menggunakan Statistical Packages for Social Science (SPSS). Peneliti 

juga membandingkan penurunan skor pretest dan postest setiap subyek 

pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Analisa data ini 

dilakukan dengan mengunakan perhitungan manual. Analisa data ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan penurunan skor 

gejala depresi. 

 

 

 

 


