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 BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini menggunakan 

pendekatan eksperimen, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan 

manipulasi yang bertujuan untuk mengetahui akibat dari manipulasi yang diberikan 

terhadap perilaku individu yang kemudian diamati, berupa tindakan atau situasi 

tertentu yang diberikan kepada individu atau kelompok kemudian dilihat 

pengaruhnya (Myres, 2000). Tipe eksperimen yang digunakan adalah quasi 

experiment. 

 

3.2. Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel 

3.2.1. Identifikasi Variabel 

Penelitian mengenai Personal Branding pada calon wisudawan UNIKA 

Soegijapranata untuk meningkatan kepercayaan diri dalam mendapatkan kerja  

memiliki variabel penelitian sebagai berikut: 

a. Variabel Tergantung   : Kepercayaan Diri 

b. Variabel Bebas   : Pelatihan Promosi Diri 

3.2.2. Definisi Operasional Variabel 

Setiap variabel dalam sebuah penelitian perlu dioperasionalisasikan, artinya 

yaitu menerjemahkan konsep mengenai variabel ke dalam bentuk yang lebih nyata 

sehingga dapat diukur (Azwar, 2013). Definisi operasional dari penelitian ini adalah: 
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a. Kepercayaan Diri 

kepercayaan diri adalah suatu perasaan dan sikap yakin atas kemampuan 

diri sendiri secara mutlak, sehingga mampu menilai diri sendiri dan obyek yang ada 

di sekitarnya, dan menyelesaikan segala masalah yang menjadi tanggung 

jawabnya dengan optimis. Aspek aspek dalam kepercayaan diri diantaranya a) 

percaya pada kemampuan diri sendiri, b) bertindak mandiri dalam mengambil 

keputusan, c) memiliki rasa positif terhadap diri sendiri, d) berani mengungkapkan 

pendapat. Kepercayaan diri dapat diukur dengan skala kepercayaan diri. Semakin 

tinggi skornya, kepercayaan diri semakin baik.  

 

b. Pelatihan Promosi Diri 

Pelatihan Promosi Diri adalah sebuah program pelatihan berbasis teori teori 

personal branding yang dikombinasikan dengan persiapkan masuk ke dunia kerja 

dimana pelatihan ini akan meningkatkan kepercayaan diri yang di lakukan secara 

klasikal kepada calon wisudawan UNIKA Soegijapranata yang akan wisuda di 

bulan Desember 2018. Terdiri dari 3 kali proses tatap muka/training selama 3 jam 

setiap pertemuannya. Pelatihan Promosi Diri adengan menggunakan dasar dasar 

dari personal branding modul disusun oleh penulis yang dibantu oleh dosen 

pembimbing Lucia Trisni Widhianingtanti. S.Psi, M.Si . Personal branding adalah 

proses pribadi menggambarkan kualitas, potensi, dan nilai nilai yang dipunyai serta 

membentuk respon, persepsi, dan kesan bagi orang lain terhadap diri individu. 8 

konsep personal baranding meliputi The Law of Specialization (Spesialisasi),The 

Law of Leadership (Kepemimpinan), The Law of Personality (Kepribadian), The 
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Law of Distinctiveness (Perbedaan), The Law of Visibility (Mempunyai Visi), The 

Law of Unity (Kesatuan), The Law of Persistence (Keteguhan), The Law of 

Goodwill (Nama baik). Konsep konsep ini berada dalam materi pelatihan yang 

akan diberikan oleh trainer ke trainee dalam pelatihan personal branding. Semakin 

trainee mengerti dan dapat menerapkan 8 konsep ini, semakin trainee paham 

bagaimana mempromosikan dirinya. 

 

3.3. Subjek Penelitian 

3.3.1. Populasi 

Dalam membuat sebuah penelitian, salah satu langkah yang harus dilalui 

adalah menentukan populasi. Populasi adalah sekelompok subyek yang akan 

dikenai generalisasi sebuah hasil penelitian. Kelompok ini harus memiliki 

karakteristik atau ciri yang sama dan dapat membedakannya dengan kelompok yang 

lain (Azwar, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah calon wisudawan dan 

wisudawati UNIKA Soegijapranata Semarang dengan kualifikasi berikut:  

a. Mahasiswa S1 dari semua fakultas yang akan wisuda pada bulan Desember 

2018 . 

b. Mahasiswa memiliki IPK antara 3,3 – 3,5. 

c. Belum bekerja. 

 

3.3.2. Cara Pengambilan Sampel 

Metode yang digunakan dalam penarikan sampel ini adalah sampling jenuh 

atau sensus. Pengertian sampling jenuh atau sensus menurut Sugiyono (2008:78), 
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Sampling jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain sampling jenuh adalah sensus. 

 

3.4. Desain Eksperimen 

Desain eksperimen yang digunakan adalah quaicy experiment one group pre 

tes-post tes design. Desain ini merupakan desain eksperimen yang menggunakan 

satu kelompok subjek (kasus tunggal) dan melakukan pengukuran sebelum diberi 

treatment dan sesudah diberi treatment pada subjek. Perbedaan kedua hasil 

pengukuran tersebut dianggap sebagai efek perlakuan/ treatment. Eksperimen 

adalah metode penelitian yang bersifat kuantitatif yang bekerja dengan 

menggunakan fakta-fakta empiris, berupa variabel atau gejala di dalamnya dan 

harus dapat diukur, sehingga dalam hasil eksperimen berupa pengaruh (effect) dari 

satu atau lebih perlakuan (treatment) harus dapat diukur secara kuantitatif (Creswell, 

2010) 

 
Gambar 3.1. 
One Group Pre-test Post-test Design 

 
Keterangan : 

O1 : Pengukuran (pretest)   O2 : Pengukuran (posttest) 

X : Perlakuan (Intervensi + follow up) 

O1  X1 

X2  

X3 

X4 O2 
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3.4.1. Rancangan Intervensi  

Tabel 3.1. Rancangan Intervensi 

1 Pre Test 

2  
Intervensi 

Sesi I 

Sesi II 

Sesi III 

3 Pos Test 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan skala pre tes dan post test untuk 

mengukur kepercayaan diri dan promosi diri yang terdiri dari dua item yaitu 

favorable dan unfavorable. Menurut Anas Sudijono (1996:69).” Pre-test atau tes 

awal yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh 

manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai 

oleh siswa”. Sedangkan Post-test atau tes akhir Menurut Anas Sudijono (1996:70).” 

adalah tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua 

materi yang tergolong penting sudah dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh 

siswa. 

 

3.5.1. Skala Kepercayaan diri (Pre test dan Post Test)  

Aspek pre test dan post test di dalam penelitian ini diambil dari 4 aspek 

utama kepercayaann diri yaitu a) percaya pada kemampuan diri sendiri, b) 

bertindak mandiri dalam mengambil keputusan, c) memiliki rasa positif terhadap 

diri sendiri, d) berani mengungkapkan pendapat 
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Tabel 3.2. Rancangan Skala Kepercayaan Diri  

Blue Print Skala Kepercayaan diri 

Dimensi 
 

Favorable 
Item 

Unfavorable 
Item 

Total 
Item 

percaya pada 
kemampuan diri 

sendiri 

2  2  3  

bertindak mandiri 
dalam mengambil 

keputusan 

2  2  4  

memiliki rasa positif 
terhadap diri sendiri 

2  2  4  

berani 
mengungkapkan 

pendapat 

2  2  4  

Total 
 

8  8  16  

 

Item pada skala Kepercayaan diri dikelompokkan menjadi dua item yaitu 

favorabel dan unfavorabel agar dapat lebih mengerti berapa skala kepercayaan 

diri di masing masing calon wisudawan Unika Soegijapranata yang mengikuti 

training. Masing-masing pertanyaan memiliki skor satu sampai lima dengan 

pilihan jawaban mulai dari Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Kurang 

Setuju (3), Setuju (4) Sangat Setuju (5). 

 

3.6. Uji Coba Alat Ukur 

3.6.1. Validitas 

Suryabrata (2000: 41) menyatakan bahwa validitas tes pada dasarnya 

menunjuk kepada derajat fungsi pengukurnya suatu tes, atau derajat kecermatan 

ukurnya sesuatu tes. Validitas yang digunakan dalam alat ukur kepercayaan diri 
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adalah Validitas isi Aiken’s V. Azwar (2012) juga menjelaskan bahwa formula 

Aiken’s V adalah 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). 

3.6.2. Reliabilitas  

Sudjana (2004: 16) menyatakan bahwa reliabilitas alat penilaian adalah 

ketepatan atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya, 

kapanpun alat penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif 

sama. Pengujian reliabilitas pada instrumen penelitian ini menggunakan rumus 

Alpha Cronbach karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala 

bertingkat. 

 

3.7. Rancangan Eksperimen 

3.7.1. Material yang dibutuhkan  

a. Lembar Pre-test 

b. Lembar Post-test 

c. Informed concent 

d. Ruangan yang nyaman 

e. Meja 

f. Kursi 

g. LCD + Layar 
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3.7.2. Prosedur pelaksanaan 

Pelatihan Promosi Diri dengan ini dilakukan dalam 3 sesi training untuk 3 

sesi training akan dilakukan dalam 2 minggu pada sesi pertama diberikan pre test, 

dan sesi post test akan dilaksanakan 2 bulan setelah training. Setiap sesi 

membutuhkan waktu 180 menit atau 3 jam. Berikut tahapan tahapan rancangan 

Pelatihan Promosi Diri dengan menerapkan teori personal branding : 

Tabel 3.3. Jadwal Pelatihan 

Tahap Persiapan 

a. Penyusunan modul pelatihan  

b. Open Recruitment Co-Traininer dan melakukan seleksi Co-Trainer  

c. Sosialisasi Modul kepada Co-Trainer  

1. Tahap Pelaksanaan  

a. Menentukan jadwal pelatihan dan koordinasi dengan SSCC dan BAA 

b. Seleksi peserta, dan kesediaan peserta untuk mengikuti proses pelatihan dari 

awal hingga akhir materi, dan kesediaan untuk dievaluasi 

c. Pelaksanaan pelatihan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan 

November Materi di kelas Penugasan 

Minggu ke 
I  

Sessi I  Latihan dan tugas selama 1 minggu 

Minggu ke 
II 

Review materi 
sebelumnya  
Refleksi 
Sessi II 

Latihan dan tugas selama 1 minggu 

Minggu ke 
III  

Review materi 
sebelumnya 
Refleksi 
Sessi III 

- 
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Tabel 3.4. Kisi – Kisi Materi 

 

 Kisi-Kisi Materi  Konsep Personal Branding 

Sessi 
I  
3 jam  

1. Definisi dan konsep personal 
branding 

2. Urgensi / 
pentingnya membangun 
Personal Brand dalam diri 
seseorang. 

3. Personal Audit : Identifikasi 
Own Brand Strengths 

4. Personal Dream : identifikasi 
dan menentukan Brand 
Target: Visi dan tujuan, 
Personality dan goals. 

5. Personal Brand Identify 
System: Create Your Personal 
Brand / Personal Qualities: 
 Your personal attributes: 

Personality, 
 Your Passions : 

Competencies, and Your 
Values / Benefits 

1 and 2 basic theory 
personal branding 
 
 
 
3. The Law of 
Specialization 
4. The Law of Visibility 
 
 
5. The Law of Personality 
 

Sessi 
II  
3 jam  

6. Teknik dalam Promote Your 
Personal Brand. 

7. Passion Drives Personal 
Brand. 

8. Five Personal Branding Tips. 
9. Find Your Uniqueness. 
10. Character Building : 

menonjolkan karakter diri 
11. Impression Management : 

teknik menciptakan kesan 
yang positif 

6. The Law of Unity 
7. The Law of Persistence 
8. Combination (Visibillty, 
Leadership, 
Persistence,Specialization) 
9. The Law of 
Distinctiveness 
10. The Law ofLeadership 
11.The Law of Goodwill 

Sessi 
III 
3 jam  

12.  Strategi menghadapi seleksi 
kerja  

13. Membuat CV dan surat 
lamaran kerja 

14. Latihan menghadapi interview 

12 – 13 . Prepare for Work 
Recuitment 
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2. Tahap Evaluasi Pelatihan  

Model evaluasi yang dikembangkan oleh Kirkpatrick dikenal dengan istilah 

Kirkpatrick Four Levels Evaluation Model. Evaluasi terhadap efektivitas program 

pelatihan (training) menurut Kirkpatrick (1998) mencakup empat level evaluasi, yaitu: 

level 1 reaction, level 2 learning, level 3 behavior, dan level 4 result. 

Level 1: Reaksi. Mengukur tingkat kepuasaan peserta terhadap pelaksanaan 

pelatihan. Indikator-indikator yang dijadikan acuan untuk pengukuran ini adalah: 

materi, fasilitas, konsumsi, dan instruktur saat pelatihan. 

 Level 2 : Pembelajaran. Mengukur apakah peserta dapat memperhatikan 

dan memahami materi yang diberikan oleh instruktur. Data evaluasi ini diperoleh 

dengan membandingkan hasil dari tes awal sebelum pelatihan (pre-test ) dengan 

hasil dari tes akhir sesudah pelatihan (post-test ). 

  Level 3 : Perilaku.Mengetahui apakah pengetahuan, keahlian, dan sikap 

yang diajarkan saat pelatihan benar-benar dimanfaatkan dan diaplikasikan ke dalam 

perilaku kerja peserta sehari-hari dan berpengaruh secara signifikan terhadap 

peningkatan kinerja/kompetensi di unit kerja masing-masing. 

  Level 4: Hasil. Mengetahui apakah terjadi peningkatan performansi atau 

kinerja organisasi setelah pelatihan. Tujuan dari pengumpulan informasi pada level 

ini adalah untuk menguji dampak terhadap kelompok kerja atau organisasi secara 

keseluruhan.  

Metode Kirkpatrick Analysis memberikan arah yang jelas dalam melakukan 

evaluasi pelatihan dengan memberikan titik berat yang penting pada hasil (outcome) 

pelatihan terhadap kinerja organisasi. Metode ini memberikan petunjuk yang  jelas 
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mengenai hal-hal yang harus diukur untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan 

sehingga metode ini menyederhanakan proses evaluasi pelatihan yang dapat 

menjadi sangat kompleks. Berikut adalah 4 tahapan evaluasi penelitian menurut 

Kirkpatrick : 

Tabel 3.5. Tahap evaluasi pelatihan menurut krikpatrick 

 Jenis Evaluasi  Waktu pelaksanaan  

Evaluasi 
tahap 1  

Reaksi peserta  Setelah selesai sessi  

Evaluasi 
tahap 2 

Pengetahuan peserta  Setelah selesai sessi  

Evaluasi 
tahap 3 

Perilaku  1-2 bulan setelah pelatihan  

Evaluasi 
tahap 4 

Hasil  1-2 bulan setelah pelatihan  
Lolos seleksi kerja dan diterima 
di perusahaan  

 

3.8. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis non parametis Wilcoxon 

Signed Rank Test karena subjek berjumlah 15 orang dan berdistribusi tidak normal. 

Wilcoxon Signed Rank Test adalah uji non parametrik untuk mengukur 

signifikansi perbedaan antara 2 kelompok data berpasangan yaitu kelompok pre test 

dan kelompok post test berskala ordinal atau interval tetapi berdistribusi tidak normal. 

Uji Wilcoxon Signed Rank Test merupakan uji alternatif dari uji pairing t test atau t 

paired apabila tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji ini dikenal juga dengan 

istilah Wilcoxon Match Pair Test (Sungkono, 2008). 


