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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah 

Sebelum pelaksanaan penelitian, peneliti harus menentukan lokasi 

dan mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan 

penelitian supaya penelitian dapat terlaksana dengan lancar. Peneliti 

mengambil subjek mahasiswa aktif di Universitas Katolik (UNIKA) 

Soegijapranata Semarang. UNIKA Soegijapranata Semarang memiliki 

berbagai macam fakultas yakni Fakultas Teknologi Pertanian (FTP), 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang terdiri dari jurusan manajemen, 

akuntansi, dan perpajakan (FEB), Fakultas Komunikasi dan Informasi 

(FKI), Fakultas Hukum (FH), Fakultas Psikologi (FPsi), Fakultas 

Bahasa dan Seni (FBS), dan Fakultas Teknik (FT).  

Peneliti mengadakan survei kecil di lingkungan UNIKA 

Soegijapranata Semarang. Peneliti membagikan 30 BDI-II kepada 

teman yang menurut peneliti memiliki gejala depresi. 20 dari 30 skala 

yang terkumpul menunjukkan bahwa 3 mahasiswa mengalami gejala 

depresi ringan, 15 mahasiswa mengalami gejala depresi sedang, dan 2 

mahasiswa mengalami gejala depresi berat. Berdasarkan hasil survei 

tersebut maka peneliti memilih lingkungan UNIKA Soegijapranata 

Semarang sebagai tempat penelitian.  

Peneliti mengambil subjek secara accidental sampling yang mana 

secara kebetulan peneliti mengenal subyek yang sesuai dengan kriteria 
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sumber data yang diperlukan. Subyek yang dipilih adalah mahasiswa 

aktif selain mahasiswa dan Fakultas Psikologi yang mengalami gejala 

depresi. Peneliti tidak menggunakan mahasiswa Fakultas Psikologi 

didasari oleh alasan bahwa fakultas selain psikologi belum pernah 

mempelajari tentang berbagai tes psikologi yang akan digunakan dalam 

peneltian dan terapi expressive writing sehingga dapat meningkatkan 

subyektifitas penelitian.  

 

B. Persiapan Penelitian 

Langkah awal yang harus dilakukan sebelum melakukan 

penelitian yaitu mengajukan permohonan ijin penelitian, pemilihan alat 

tes, persiapan modul penelitian, penentuan subjek penelitian, serta  

persiapan sarana dan prasarana lainnya. 

1. Permohonan Ijin Terhadap Partisipan 

Peneliti mengajukan permohonan ijin secara tertulis 

berupa informed consent kepada setiap mahasiswa yang 

bersedia berpartisipasi pada penelitian ini.  

2. Pemilihan Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

skala Beck Depression Inventory II (BDI-II). Skala ini terdiri 

dari 21 nomor dan setiap nomor terdiri dari empat pernyataan. 

Pernyatan-pernyataan yang terdapat dalam BDI-II memuat 

item-item gejala depresi yaitu kesedihan, pesimisme, 

kegagalan masa lalu, kehilangan kesenangan, perasaan 

bersalah, perasaan dihukum, tidak menyukai diri sendiri, 
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menyalahkan diri sendiri, keinginan bunuh diri, menangis, 

gelisah, kehilangan minat, kesulitan membuat keputusan, 

merasa tidak berharga, tidak berenergi, perubahan pola tidur, 

mudah tersinggung/marah, perubahan pola makan, kesulitan 

untuk berkonsentrasi, mudah lelah, dan menurunnya minat 

terhadap seks.  

Sistem scoring (pemberian skor) akan diberikan 

dengan rentang skala 0 hingga 3. Setiap nomor terdapat empat 

pernyataan yang memuat skor yang berbeda-beda. Subyek 

hanya boleh memilih satu pernyataan dari ke-empat 

pernyataan pada setiap nomor. Pernyataan pertama diberi skor 

0, pernyataan kedua diberi skor 1, pernyataan ketiga diberi 

skor 2, dan pernyataan kegita diberi skor 3. Skor yang 

digunakan adalah penjumlahan skor dari 21 nomor.  Skor 

maksimal adalah 63 dan skor minimal adalah 0. 

Uji validitas dan reliabilitas BDI-II telah dilakukan 

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

Pengujian aitem-aitem dalam BDI-II melibatkan 500 

responden dengan masalah klinis. Hasilnya menunjukkan 

bahwa BDI-II memiliki reliabilitas sebesar 0,92. 

BDI-II yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia oleh Ginting dan kawan-kawan juga telah diuji 

validitas dan reliabilitasnya (Ginting dan kawan-kawan, 2013, 

h.235). Pengujian BDI-II ini melibatkan populasi umum 

sebesar 720 responden, populasi orang dengan penyakit 
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jantung sebanyak 215 responden, serta populasi orang dengan 

depresi sebanyak 102 responden. 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 : 

a. BDI-II menunjukkan adanya korelasi positif yang 

signifikan dengan DS14 yang merupakan alat ukur Type 

D Personality (r = 0,52 dan p < 0,01). 

b. BDI-II menunjukkan adanya korelasi positif yang 

signifikan dengan BAI yang merupakan alat ukur 

kecemasan (r = 0,52 dan p<0,01). 

c. BDI-II menunjukkan adanya korelasi negatif yang 

signifikan dengan SPSS yang merupakan alat ukur 

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

d. 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).  
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3. Penyusunan Modul dan Rundown 

Penyusunan modul dan rundown penelitian dibimbing 

oleh Ibu Erna Agustina Yudiati, S.Psi., M.Psi dan Ibu Monika 

Windriya Satyajati, S,Psi., M.Psi selaku dosen pembimbing 

penelitian. 

Modul eksperimen dalam penelitian ini telah melalui 

proses uji validitas isi. Validitas isi merupakan uji kelayakan 

isi modul melalui analisis rasional oleh panel yang 

berkompeten. Validitas isi dilakukan untuk memastikan 

apakah isi modul yang disusun sudah relevan dan sesuai 

untuk tujuan penelitian. 

Hasil validasi isi yang dilakukan oleh para ahli ini 

dianalisis menggunakan rumus Aiken’s V (V = Σs / [n(c-1)]). 

Aitem dikatakan valid ketika koefisien tiap aitem lebih besar 

atau sama dengan 0,30 (Azwar dalam Gaol, Khumaedi, dan 

Masrukan, 2017, h.66).  

  Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Aiken’s 

V, aitem tentang kelengkapan materi memiliki koefisien 

V=0,95. Aitem tentang keleluasaan jabaran memiliki 

koefisien V=0,8. Aitem tentang kedalaman materi memiliki 

koefisien V=0,85. Aitem tentang keakuratan konsep V=0,8. 

Aitem penggunaan bahasa V=0,85. Koefisien tiap aitem 

memiliki nilai lebih besar dari 0, 30 sehingga modul yang 

disusun dianggap sudah memiliki validitas isi yang 

memadahi. (Tabel validasi isi Aiken’s V terlampir). 
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4. Sarana dan Prasarana Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Psikologi dan 

ruang Center for Trauma Recovery (CTR) yang bertempat di 

Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata. 

Peneliti memilih ruangan tersebut karena ruangan sudah ditata 

sedemikian rupa untuk digunakan untuk berbagai penelitian 

seperti pencahayaan yang cukup, tersedia papan tulis, meja 

dan kursi yang layak, serta situasi yang tenang.  

Penelitian yang akan dilaksanakan yaitu tentang 

expressive writing sehingga peneliti menyediakan alat tulis 

dan buku catatan sebagai media penulisan. Peneliti membuat 

desain catatan yang memuat instruksi penulisan dan beberapa 

lembar kosong untuk menulis. Peneliti juga membuat desain 

sampul yang dapat memotivasi subyek untuk dapat menulis 

dengan sepenuh hati.  

5. Subjek Penelitian  

Subyek yang berpartisipasi dalam penelitian ini 

sejumlah enam mahasiswa. Subyek yang berpartisipasi dalam 

penelitian ini merupakan subyek yang memenuhi kriteria 

gejala depresi berdasarkan alat ukur BDI-II dan bukan 

merupakan mahasiswa fakultas psikologi. Proses 

pengambilan sampel dilakukan dengan cara accidental 

sampling yang mana peneliti mengenal subyek yang 

kebetulan sesuai sebagai sumber data.  
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6. Pengambilan Data 

Pengambilan data peneliti menggunakan alat ukur 

BDI-II dengan tujuan untuk mengukur tingkat gejala depresi 

mahasiswa. BDI-II diberikan sebanyak dua kali sebagai 

pretest dan posttest.  

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

1. Persiapan Eksperimen 

Langkah awal adalah mengumpulkan subjek. Jumlah 

subjek dalam penelitian ini adalah enam orang dengan 

ketentuan sudah mengisi informed consent. Enam subjek 

dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok ekperimen dan 

kelompok kontrol.  

Pada penelitian ini menggunakan prosedur pretest, 

treatment, dan posttest. Kedua kelompok akan melakukan 

pretest serta posttest. Kelompok yang mendapat treatment 

adalah kelompok eksperimen, sedangkan kelompok kontrol 

tidak diberi treatment apapun (waiting list).  

2. Persiapan Treatment 

Pada pertemuan pertama peneliti menyiapkan 10 

lembar kertas HVS dan alat tulis untuk belajar tentang 

breaking mental blocks dan expressive writing. Pada 

pertemuan kedua hingga pertemuan kelima peneliti 

meyiapkan buku catatan saat pemberian treatment.  
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3. Proses Penempatan Subyek 

Proses penempatan subjek dilakukan secara undian, 3 

subyek ditempatkan dalam kelompok eksperimen dan 3 

subyek ditempatkan dalam kelompok kontrol.  

4. Pelaksanaan 

Langkah awal yaitu melakukan pretest pada kedua 

kelompok. Treatment expressive writing diberikan pada 

kelompok eksperimen, sedangkan kelompok kontrol 

melakukan aktivitas lain di luar rutinitasnya. Hal ini 

dilakukan agar subyek tidak menyadari posisi kelompoknya 

sehingga dapat menjaga antusiasme subyek karena setelah 

penelitian berakhir kelompok kontrol juga akan melakukan 

expressive writing (waiting list). Aktivitas yang tidak 

memiliki pengaruh seperti expressive writing. Setelah 

kelompok eksperimen melakukan tritmen hingga hari kelima, 

kedua kelompok akan diberikan posttest. 

Kelompok eksperimen memulai rangkaian treatment 

pada hari Senin, 14 Mei 2018 dan berakhir pada hari Jumat, 

18 Mei 2018. Pemberian pretest pada kelompok eksperimen 

pada hari Senin, 14 Mei 2018 dan posttest pada hari Jumat, 18 

Mei 2018. Rangkaian aktivitas pada kelompok kontrol  

dimulai pada hari Selasa, 15 Mei 2018 serta berakhir pada 

hari Sabtu, 19 Mei 2018. Pemberian pretest pada kelompok 

kontrol pada hari Selasa, 15 Mei 2018 dan posttest pada 19 

Mei 2018.  
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5. Jurnal Kegiatan Penelitian 

Kegiatan selama penelitian dirangkum dalam jurnal 

kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang dirangkum dalam jurnal ini 

antara lain adalah waktu pelaksanaan kegiatan, tempat 

pelaksanaan kegiatan, hasil observasi dan kendala, serta solusi 

selama kegiatan penelitian. Berikut adalah jurnal kegiatan 

penelitian : 
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Tabel 1. Jurnal Kegiatan Eksperimen 

No. Pertemuan Waktu & Tempat Kegiatan 
Hasil Observasi dan 

Kendala 
Solusi 

1. 1 Senin, 14 Mei 2018- 

Pukul 13.30-   Lab. 

Psikologi Unika 

 Pretest. 

 Memahami tentang 

aktivitas 

expressive writing 

untuk kelompok 

eksperimen. 

 

 Jumlah subjek 3 

orang.  

 Subjek belum 

pernah mendengar 

tentang expressive 

writing. 

 Suasana tidak 

kondusif karena di 

ruang lain sangat 

gaduh, suara 

terdengar sangat 

jelas.  

 Terapis menjelaskan 

expressive writing 

secara perlahan dan 

selalu menekankan 

kalimat kunci. 

 Subjek diajak untuk 

berkonsentrasi‘here 

and now’. 

 Untuk pertemuan 

selanjutnya 

pelaksanaan 

treatment pindah di 

ruang CTR untuk 

mendapat suasana 

yang tenang.  

 

2.  2 Selasa, 15 Mei 2018-  

 Kelompok 

eksperimen pukul 

14.00 di   Ruang 

CTR . 

 Kelompok kontrol 

 Proses treatment 

expressive writing 

untuk kelompok 

eksperimen. 

 Kelompok kontrol 

membuat tipografi 

 Jumlah subjek 

masing-masing 3 

orang. 

 Pada kelompok 

eksperimen subjek 

belum bisa fokus 

 Subjek diajak untuk 

fokus dengan bernafas 

dan merasakan denyut 

di setiap jari. 
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pukul 15.30 di 

Lab. Psikologi 

Unika. 

nama lengkap. pada dirinya 

sendiri. 

3. 3  Rabu, 16 Mei 

2018-  

 Kelompok 

eksperimen pukul 

17.00 di   Lab. 

Psikologi Unika. 

 Kelompok kontrol 

pukul 14.00 di 

ruang CTR  

 Proses treatment 

expressive writing 

untuk kelompok 

eksperimen. 

 Kelompokontrol 

membuat denah 

rumah. 

 Pada hari 

sebelumnya pada 

kelompok 

eksperimen salah 

satu subjek tidak 

bisa datang pada 

jam yang telah 

ditentukan. 

 Jumlah subjek 

masing-masing 3. 

 Ruang CTR tidak 

dapat digunakan 

pada pukul 17.00 

 Tidak ada sekat 

pemisah seperti 

yang ada di ruang 

CTR. Sekat 

pemisah ini 

diperlukan agar 

setiap subjek 

mendapatkan 

privasinya masing-

masing sehingga 

 Proses treatment 

diundur menjadi 

pukul 17.00 WIB. 

 Lokasi treatment 

pindah di lab. 

Psikologi dengan 

meminta ruang yang 

paling bisa mendapat 

ketenangan. 

 Dikarenakan tidak ada 

sekat pemisah maka 

subjek diminta duduk 

dengan posisi saling 

membelakangi.  
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dapat lebih 

ekspresif ketika 

menulis. 

4. 4 Kamis, 17 Mei 2018 

 Kelompok 

eksperimen pukul 

10.00-   Ruang 

CTR 

 Kelompok kontrol 

pukul 14.00 di 

Ruang CTR. 

 Proses treatment 

expressive writing 

untuk kelompok 

eksperimen. 

 Kelompok kontrol 

membuat  daftar 

film dan lagu 

favorit.  

 Sama seperti hari 

sebelumnya subjek 

tidak bisa datang 

pada jam yang 

telah ditentukan. 

 Jumlah subjek 

masing-masing 3. 

 

 Proses treatment 

diajukan menjadi 

pukul 10.00 WIB. 

 

 

5. 
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Jumat, 18 Mei 2018  

 Kelompok 

eksperimen pukul 

14.00-   Ruang 

CTR 

 Kelompok kontrol 

di Lab. CTR  pukul 

16.00 

 

 Proses treatment 

expressive writing 

dan posttest untuk 

kelompok 

eksperimen. 

 Membuat denah 

kelas. 

 

 Jumlah subjek 

masing-masing  3. 

 

6. 6 Sabtu, 19 Mei 2018 

pukul 10.00 WIB di 

Asrama Unika untuk 

kelompok kontrol. 

 Membuat daftar 

nama teman-teman 

sekelas dan 

posttest. 

 Jumlah subjek 3. Pada heri terakhir 

pertemuan dengan 

kelompok kontrol 

dilakukan di Asrama 
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Unika Hal ini dilakukan 

karena tidak ada jam 

operasional di Unika 

Soegijapranata 

Semarang. 
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D. Hasil Pengumpulan Data 

Berikut adalah data yang diperoleh dalam penelitian :  

Tabel 2. Data Penelitian Subyek Kelompok Eksperimen 

Subyek Skor Pretest Skor Posttest Skor Penurunan 

EL 31 18 13 

TY 20 7 13 

VE 25 6 11 

 

Tabel 3. Data Penelitian Subyek Kelompok Kontrol 

Subyek Skor Pretest Skor Posttest Skor Penurunan 

VI 21 20 1 

KI 15 15 0 

LU 15 14 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


