
29 

 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3. 01. Jenis Penelitian 

Pada penelitian kuantitatif kali ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif 

quasi experiment atau eksperimen semu. Penelitian eksperimen semu memiliki 

karakteristik yakni adanya seleksi subjek secara random ataupun berdasar 

karakteristik tertentu (Setyorini & Wibhowo, 2006). Mengenai eksperimen semu, 

Creswell (2010) juga mengungkapkan bahwa terdapat kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen yang digunakan dalam penelitian, tetapi pemilihan subjek 

dilakukan tidak secara random. Hasil eksperimen kemudian akan 

digeneralisasikan ke kelompok yang lebih luas pada kehidupan nyata.  

Pendekatan eksperimen yang akan digunakan pre test – post test control 

group design di mana eksperimenter harus menentukan dua kelompok subjek 

yang dinamakan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Pada kelompok 

kontrol tidak akan mendapatkan perlakukan dan kelompok eksperimen akan 

mendapatkan perakuan (Creswell, 2010). 

 

3. 02. Identifikasi Dan Definisi Operasional Variabel 

3.02.01. Identifikasi varibel 

Penelitian mengenai pengaruh art therapy terhadap peningkatan 

psychological well-being pada karyawan memiliki variabel sebagai berikut: 

Variabel bebas : Program Seni Bersahabat 

Variabel tergantung : Psychological Well-being 
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3.02.02. Definisi operasional variabel 

Penjelasan mengenai definisi operasional tiap variabel adalah sebagai 

berikut : 

a. Program Seni Bersahabat 

Program Seni Bersahabat adalah sebuah program berbasis art therapy 

dengan pendekatan solution-focused brief therapy. Art therapy adalah salah 

satu bentuk psikoterapi yang menggabungkan dua hal yang berbeda yakni 

psikologi dan seni, di mana dalam kedua pendekatan tersebut hal yang akan 

dibangkitkan adalah pemaknaan diri, membangkitkan emosi positif, dan 

optimalisiasi potensi diri untuk menemukan solusi pada permasalahan. 

Solution focused brief therapy adalah sebuah pendekatan dalam psikoterapi 

dengan orientasi positif dan non-patologis. 

Tahapan dalam Program Seni Bersahabat dengan basis art therapy 

dengan pendekatan solution-focused brief therapy yakni pre program, 

neutralizing resistance, exception question, the miracle question dan 

facilititating stage dan post program. Peserta akan diajak untuk melakukan 

visualisasi dengan menggambar dan mewarnai. Semakin peserta bisa 

mengungkapkan makna dalam gambar dan warna, semakin ia bisa 

mengekspresikan perasaannya.  

b. Psychological well-being 

Psychological well-being merupakan kondisi pada seseorang, di mana 

seseorang tidak hanya merasa bahagia dan puas akan hidupnya, melainkan 

mampu membawa arah dan tujuan hidupnya, mengoptimalkan potensi dalam 

diri, memiliki pemaknaan akan hidupnya serta bisa menjalin relasi yang baik 

dengan orang lain sehingga bisa merealisasikan apa tujuan dalam hidupnya. 
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Dimensi pada psychological well-being adalah self-acceptence, environmental 

mastery, purpose in life, positive relation with other, autonomy dan personal 

growth. 

Dalam pelaksanaanya, peserta akan mengisi skala psychological well-

being. Semakin tinggi skor skala psychological well-being, maka akan 

semakin tinggi pula psychological well-being pada peserta. 

 

3. 03. Subjek Penelitian 

3.03.01. Populasi 

Populasi penelitian merupakan faktor utama yang harus ditentukan 

sebelum kegiatan penelitian dilakukan. Menurut Hadi (2001) populasi adalah 

sejumlah individu yang setidaknya mempunyai satu ciri atau sifat yang sama. 

Populasi yang diambil adalah karyawan dari PT Triangel Motorindo. 

3.03.02. Teknik pengambilan sampel 

Sampel yang digunakan merupakan bagian dari populasi (Azwar, 

2005). Hadi (2001) juga berpendapat bahwa sampel merupakan sejumlah 

individu yang jumlahnya kurang dari populasi dan yang akan diselidiki. Teknik 

pengambilan sampel (sampling) adalah cara untuk menentukan sampel yang 

jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data 

sebenarnya, dengan memperhatikan sifat dan penyebaran populasi agar 

diperoleh sampel yang benar-benar mewakili populasi. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental 

sampling, di mana pemilihan subjek secara kebetulan ada atau dijumpai 

(Setyorini & Wibhowo, 2006). 
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Dalam penelitian ini subjek yang diambil adalah bagian Human 

Resouce and Development (HRD), sebab HRD adalah bagian yang 

berhubungan dengan banyak pihak mulai dari karyawan operator hingga kepala 

perusahaan. Perlunya psychological well-being yang baik pada HRD, akan 

membuat kinerjanya menjadi optimal serta bisa menjadi contoh baik bagi 

karyawan lain dalam bekerja. Accidental sampling pada penelitian ini adalah 

HRD PT Triangle Motorindo yang jam kerjanya longgar serta bersedia mengikuti 

enam kali sesi Program Seni  Bersahabat. 

 

3. 04. Desain Eksperimen 

Penelitian ini dapat digolongkan ke dalam penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan kuantitatif serta menggunakan metode eksperimen semu. Pada 

eksperimen semu, jenis pendekatan yang digunakan adalah pre test – post test 

control group design. 

Pendekatan pre test – post test control group design menentukan dua 

kelompok subjek yang dinamakan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 

Pada kelompok kontrol tidak mendapatkan perlakukan dan kelompok 

eksperimenlah yang akan menerima perakuan (Creswell, 2010). Kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen akan diukur variabel tergantungnya 

menggunakan pre-test. Pada kelompok eksperimen kemudian diberikan 

perlakuan, sedangkan kelompok kontrol tidak. Setelah itu bagi kedua kelompok 

diberikan post-test untuk membandingkan. Apabila variabel bebas memiliki 

pengaruh atau efek maka akan muncul perbedaan antara dua kelompok 

tersebut. 
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Group A 
 

 

O                X                  y 

   

Group B 
 

 

O                                   y 

Keterangan: 

O : pre-test 

X : diberikan penanganan 

y : post-test 

 

3. 05. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian kali ini, menggunakan alat ukur berupa skala 

psychological well-being. Pada skala psychological well-being, digunakan skala 

Likert. Skala likert merupakan skala yang dipergunakan untuk mengukur sikap 

(Suryabrata, 2005). Item yang terdapat pada skala ini dikelompokkan dalam item 

yang berbentuk favorable item dan unfavorable item. Terdapat enam jawaban 

alternatif yang terdiri dari STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), ATS 

(Agak Tidak Setuju), AS (Agak Setuju), S (Setuju), dan SS (Sangat Setuju).  

Pada item favorable skor tertinggi 6 diberikan untuk jawaban SS (Sangat 

Setuju), skor 5 untuk S (Setuju), skor 4 untuk AS (Agak Setuju), skor 3 untuk ATS 

(Agak Tidak Setuju), skor 2 untuk jawaban TS (Tidak Setuju), dan skor 1 

diberikan untuk jawaban STS (Sangat Tidak Setuju).  

Sedangkan pada item unfavorable skor tertinggi 6 diberikan untuk 

jawaban STS (Sangat Tidak Setuju), skor 5 jawaban TS (Tidak Setuju), skor 4 

untuk ATS (Agak Tidak Setuju), skor 3 diberikan untuk jawaban AS (Agak 
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Setuju), skor 2 diberikan pada jawaban S (Setuju) dan skor 1 diberikan pada 

jawaban ST (Sangat Setuju). Berikut blueprint dari skala psychological well-

being: 

Tabel 3.01. Blueprint Skala Psychological Well-Being  

Aspek Item Unfavorable Item Favorable Jumlah 

Positive Relation With Other 2 3 5 

Autonomy 2 3 5 

Enviromental Mastery 2 3 5 

Personal Growth 2 3 5 

Purpose in Life 2 3 5 

Self-Acceptence  2 3 5 

Jumlah 12 18 30 

 

Skala psychological well-being tersebut nantinya akan diujikan kepada 

subjek sebagai pre-test dan post-test.  

 

3. 06. Uji Coba Alat Ukur 

3.06.01. Uji Validitas 

Validitas adalah perkiraan keakuratan alat ukur dalam mengukur data 

sesuai dengan tujuan. Sedangkan reliabilitas mengacu pada konsistensi atau 

keterpercayaan alat ukur yang mengandung kecermatan dalam pegukuran 

(Azwar, 2006). 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan validitas CFA 

(confirmatory factor analysis) atau validitas faktorial untuk skala psychological 

well-being. Validitas faktorial adalah pengujian validitas konstrak melalui 

prosedur statistika multivariat (Azwar, 2012). 

Koefisien validitas isi Aiken’s V untuk validitas modul Program Seni 

Bersahabat. Azwar (2012) juga menjelaskan bahwa formula Aiken’s V adalah 
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cara untuk menghitung content-validity coefficient yang didasarkan pada 

penelitian panel ahli sebanyak n orang terhadap suatu item mengenai sejauh 

mana item tersebut mewakili konstrak yang di ukur.  Penilaian Aiken’s V dengan 

cara memberikan angka antara 1 (sangat tidak relevan) sampai 5 (sangat 

relevan). 

3.06.02. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah hasil sejauhmana pengukuran dapat dipercaya 

(Azwar, 2006). Semakin mendekati angka 1, maka reliabilitas semakin tinggi. 

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach. 

3. 07. Rancangan Eksperimen 

3.07.01. Material yang dibutuhkan 

a. Lembar pre-test 

b. Lembar post-test 

c. Informed concent 

d. Kursi 

e. Meja 

f. Alat dan bahan art therapy ( kertas gambar ukuran A3, cat air, kuas, pensil 

warna dan crayon) 

g. Ruangan yang nyaman 

3.07.02. Prosedur pelaksanaan 

Art therapy dengan pendekatan solution-focused brief pada subjek 

dirancang untuk dilakukan sebanyak enam kali sesi. Setiap sesi berdurasi sekitar 

45 menit – 60 menit. Tidak menutup kemungkinan, pelaksanaan dilakukan 

sesuai dengan waktu yang disediakan oleh partisipan. Berikut rancangan 

pelaksanaan art therapy dengan pendekatan solution brief therapy : 
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Tabel 3.02. Rancangan Pelaksanaan Art Therapy Dengan Pendekatan Solution 

Brief Therapy 

Nama Sesi Keterangan Kegiatan Waktu 

Pre-Program Adanya building raport  untuk 

membangun kepercayaan 

antara terapis dan peserta 

selama sesi berlangsung. 

Dalam sesi ini, terapis juga akan 

memperkenalkan Program Seni 

Bersahabat kepada peserta, 

sehingga peserta mampu 

mengenal dan mengetahui 

Program Seni Bersahabat serta 

memahami manfaat yang akan 

diperoleh. Selain itu, terapis 

akan memberikan pre-test untuk 

mengetahui kondisi awal 

peserta 

Pada sesi kali ini, akan 

ada building raport yang 

akan dilakukan oleh 

terapis kepada peserta.  

Pemberian pre-test 

untuk mengetahui 

kondisi awal peserta 

 

Januari 

2019 

Minggu 

kedua  

± 45 - 60 

menit  

Aware With My 

Self 

 (Tahapan 

Neutralizing 

Resistance) 

Dalam sesi ini, peserta diminta 

menggali masalah dan hal–hal 

apa yang sudah diusahakan 

untuk menyelesaikan 

permasalahan.  

Terapi juga menggali sejauh 

mana klien mengalami 

penerimaan diri terhadap 

masalah tersebut. Terapis mulai 

mengeksplorasi melalui gambar 

klien dan mendengarkan 

bagaimana klien memaknainya. 

Pada sesi ini, klien 

sudah mulai 

menggambar untuk 

mengekspresikan 

pengalamannya. 

 

Januari 

2019 

Minggu 

kedua 

± 60 

menit  

I Can Do This 

Before 

(Tahapan 

Exception 

Question) 

Sesi kali ini mengajak klien 

untuk tetap fokus pada satu 

pengecualian dan keadaan 

terkait dapat membantu dalam 

merangsang solusi. Dalam sesi 

Klien diajak untuk 

mengintegrasi dan 

menerjemahkan 

‘pengecualian’ dalam 

gambar yang 

Januari 

2019 

Minggu 

ketiga 
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ini, terapi menggali mengenai 

‘exception’ terlebih pada aspek 

penguasaan lingkungan dan 

relasi dengan sesama 

harapannya bisa lebih 

memaknai sehingga 

bisa mengubah perilaku 

dari klien 

± 60 

menit 

Deep Explore 

(Tahapan The 

Miracle 

Question) 

Dalam sesi ini, klien akan diajak 

untuk meningkatkan personal 

growth dan autonomi. Sesi ini 

akan meminta klien untuk 

membayangkan di kehidupan 

mereka sudah terbebas dari 

masalah dan eksplorasi 

potensi–potensi positif lain yang 

bisa dikembangkan oleh 

peserta. 

Peserta diminta untuk 

membuat gambar yang 

dituangkan dalam kertas 

dan media cat air,  

harapannya hal tersebut 

menggambarkan 

potensi dari peserta 

untuk bisa membuat 

solusi atas 

permasalahannya 

Januari 

2019 

Minggu 

keempat 

± 60 

menit 

I’ve Got An 

Insight 

(Tahapan 

Facilitating 

Stage) 

Sesi ini akan menekankan pada 

aspek personal growth, purpose 

in life dan autonomi dengan 

mengajak peserta membangun 

solusi kembali dengan 

pengalaman–pengalaman 

individu 

dan pemberian feedback positif 

serta menjelaskan bahwa 

potensi yang mereka punya 

berfungsi sebagai solusi 

Peserta akan diberikan 

masing – masing 3 hasil 

gambar dan 1 tugas dari 

pertemuan sebelumnya, 

dengan harapan mereka 

paham akan perubahan 

yang terjadi selama 

proses berlangsung dan 

mendapatkan value 

untuk semakin 

mengembangkan 

potensi sebagai problem 

solving 

Februari 

2019 

Minggu 

pertama 

± 60 

menit 

Post-Program Sesi terakhir diharapkan peserta 

sudah mampu menemukan 

solusi atas permasalahannya. 

Dalam sesi ini, terapis 

memberikan afirmasi kepada 

peserta untuk bisa memecahkan 

masalahnya sendiri. 

Selain itu untuk mengetahui 

perkembangan peserta, 

diberikan juga post-test. 

Sesi ini tidak mengajak 

peserta untuk 

meggambar bebas, 

melainkan setelah sesi, 

terapis akan 

menggunakan mandala 

art untuk relaksasi serta 

sebelumnya peserta 

mengisi post-test. 

Februari 

2019 

Minggu 

ketiga 

± 60 

menit 
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3. 08. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis 

non-parametrik uji Mann Whitney U Test dengan menghitung selisih post 

test pada kelompok kontrol dan eksperimen (uji gain score). Analisis 

tersebut digunakan karena sampel <30 dan tujuannya untuk mengetahui 

perbedaan selisih dua kelompok dengan skala data ordinal (skala likert) 

(Setyorini & Wibhowo, 2006). 
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