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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen, yaitu

penelitian eksperimen yang dilakukan dengan memanipulasi variabel

secara sengaja untuk melihat efeknya yang terjadi pada kelompok

tertentu tanpa melakukan kondisi pengacakan (random). Penelitian ini

akan dilakukan dengan desain penelitian one grup pretest-posttest

design, yang pengukuran akan dilakukan sebelum dan sesudah

perlakuan (Shadish, Cook, & Campbell, 2002). Desain penelitian dapat

dilihat pada gambar 3.

O1 X O2

Keterangan:
O1 : pengukuran sebelum perlakuan (pretest)
X : perlakuan berupa intervensi Empathic Love Therapy
O2 : pengukuran setelah intervensi (posttest)

Gambar 3. Desain Penelitian One Grup Pretest-Posttest (Shadish, dkk., 2002)

Menurut Christense (Seniati, Yulianto, & Setiadi, 2005), one grup

pretest-posttest design, hanya melibatkan satu kelompok yang diberikan

perlakuan. Di awal penelitian dilakukan pengukuran terhadap dependent

variable yang dimiliki oleh partisipan. Setelah diberikan perlakuan,

dilakukan pengukuran kembali terhadap dependent variable dengan alat

ukur yang sama.
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B. Identifikasi Variabel

Independent variable : Empathic Love Therapy

Dependent variable : Simtom-Simtom Pada Gangguan Bipolar

C. Definisi Oprasional

1. Empathic Love Therapy

Empathic Love Therapy adalah terapi yang dikembangkan

berdasarkan disiplin ilmu psikologi transpersonal dengan prinsip

utama psikosintesis yang merupakan ekspresi jiwa, melampaui

topeng untuk memasuki penemuan diri dalam spiritualitas,

penguatan kehendak diri, pengendalian dorongan-dorongan,

berfokus pada potensi, pemahaman, realisasi serta pengakuan

seluruh aspek diri sehingga mencapai transedensi dan diri yang

otentik melalui cinta yang penuh empati pada seluruh aspek

kehidupan. Empathic Love Therapy dilakukan dalam delapan sesi

dengan lima kali pertemuan. Durasi tiap pertemuan 60 hingga 90

menit.

2. Simtom-simtom pada gangguan bipolar terdiri dari simtom mania

atau depresi. Simtom mania ditandai dengan adanya perasaan yang

sangat gembira atau berlebihan dan simtom depresi ditandai dengan

hilangnya kegembiraan atau kesenangan. Simtom-simtom mania

dan depresi memunculkan berbagai pemikiran dan perasaan secara

berlebihan dengan intensitas yang terus bertambah hingga tidak

terkendali. Kondisi ini kemudian disertai perubahan pada seluruh
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aktivitas. Simtom mania diukur dengan menggunakan skala yaitu

Young Mania Rating Scale (YMRS) dan Beck Depression Inventory-

II (BDI-II) untuk mengukur simtom depresi. Makin tinggi skor berarti

makin parah simtom-simtom gangguan bipolar yang dialami.

D. Partisipan Penelitian

Kriteria partisipan penelitian ini adalah individu yang berusia 20-

35 tahun dan bertempat tinggal di Yogyakarta. Partisipan memenuhi

kriteria diagnostik gangguan bipolar DSM-V kode F31 (American

Psychiatric Association, 2013) dan medapatkan keterangan diagnosa

dari psikolog atau psikiater. Selain itu, partisipan tidak sedang menjalani

pelatihan atau perlakuan psikologis yang dapat mempengaruhi hasil

intervensi. Partisipan berkenan mengikuti serangkaian intervensi yang

ditunjukkan melalui informed consent.

E. Instrumen Penelitian

Beberapa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Modul Empathic Love Therapy.

Modul Empathic Love Therapy telah disusun dan diuji dalam

penelitian “Aku, Kamu, dan Kalian”: Studi ekplorasi efektivitas

psikosintesa dalam proses terapeutik, studi multi years dalam

psikologi transpersonal oleh tim payung hibah penelitian Fakultas

Psikologi Universitas Gadjah Mada yaitu, Yuniarti, Rosada, Saragih,

Widiasari dan Yana (2015). Modul disusun berdasarkan tujuh konsep
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utama psikosintesis namun disebut dengan nama yang berbeda agar

lebih sesuai dan mudah dipahami untuk digunakan di Indonesia.

Modul ini dilengkapi dengan lembar kerja yang akan diberikan ketika

terapi berlangsung. Modul Empathic Love Therapy ini telah dilakukan

validasi oleh tim penyusun modul melalui professional judgemet.

Koefisien Aikes’s V professional judgemet, sebagai berikut:

Tabel 1: Koefisien Aikes’s V professional judgemet (Rosada, 2015; Yana,     2015)
No Aitem Nilai koefisien
1. Prasesi: informed consent, penjelasan program,

latihan relaksasi dan visualisasi
V = 0,78

2. Sesi 1: Eksplorasi Diriku V= 0,72
3. Sesi 2: Interaksi Pemain (Primal Wounding) V= 0,83
4. Sesi 3: I love My Self V= 0,72
5. Sesi 4: Kehendak V=0,89
6. Sesi 5: Aspirasi dan Rencana Aksi V= 0,89
7. Sesi 6: Letting Go, Cinta dan Syukur V= 0,89

2. Pengukuran simtom-simtom pada gangguan bipolar.

Skala pengukuran yang digunakan dalam pengukuran simtom-

simtom mania adalah Young Mania Rating Scale (YMRS) yang

dikembangkan oleh Young, dkk.(1978). Skala ini memiliki korelasi

yang tinggi yaitu 0,93. Nilai YMRS sangat berkorelasi dengan Global

Rating (0,88), Petterson Scale (0.89) dan Beige Scale (0,71) yang

merupakan skala pengukuran keparahan mania. YMRS memiliki

validitas prediktif sebesar 0,66 (p< 0,001) dan memiliki sensitifitas

dalam mengukur keparahan mania (Young, dkk., 1978). Skor YMRS

bergerak dari 0-60. Skor keparahan mania pada YMRS yaitu;
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Severity of Mania
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Gambar 4. Tingkat keparahan mania pada YMRS (U.S. National Library of
Medicine, 2012).

YMRS merupakan instrumen yang hasil pengukurannya

digunakan secara luas dalam uji klinis dan menjadi standar emas

dalam penelitian simtom-simtom mania pada gangguan bipolar

(Sajatovic, Chen, & Young, 2015). Selain itu, YMRS cukup disukai

karena mencakup aitem tentang tilik diri (Rucci, dkk., 2013). YMRS

juga dapat digunakan untuk baseline pengukuran terhadap adanya

perubahan dari intervensi yang dilakukan (Bowden, dkk., 2005).

Pilihan pada masing-masing aitem YMRS disusun sebagai dasar

untuk mengeluarkan gambaran mengenai simtom-simtom utama fase

mania pada gangguan bipolar dan juga meliputi tingkat keparahan dari

menengah hingga parah (Rucci, dkk., 2013).

Gangguan bipolar saat episode depresi tidak menunjukkan

adanya perbedaan substansial dengan gangguan depresi mayor

(depresi unipolar) (Hirschfeld, dkk., 2014). Dalam DSM-5 pun

mencantumkan kriteria episode depresi mayor sama dengan bipolar

dan depresi unipolar (Grande, dkk., 2016). BDI-II pun disusun sesuai

dengan kriteria diagnostik gangguan depresi mayor (Steer, dkk.,

1999). Oleh karena itu, untuk keparahan simtom-simtom depresi pada

gangguan bipolar dapat diukur dengan menggunakan Beck

remission
minimal
symptoms

mild
mania moderate

mania
severe mania
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Depression Inventory-II (BDI-II) yang telah diadaptasi ke dalam

bahasa Indonesia oleh Ginting, dkk. (2013).

BDI-II  memiliki reliabilitas sebesar 0,90 dengan kisaran 0,80

untuk faktor kognitif, 0,81 untuk faktor somatik, 0,74 untuk faktor

afektif. Nilai-nilai ini menunjukkan adanya konsistensi internal yang

memadai hingga tinggi. BDI-II memiliki validitas konstruk berdasarkan

korelasi positif yang signifikan dengan Type D Personality Scale

(DS14) dan Beck Anxiety Inventory (BAI) sebesar r = 0.52, p < 0.01,

korelasi negatif yang signifikan dengan Multidimensional Scale of

Perceived Social Support (MSPS) sebesar r = - .39, p < .01 dan Life

Orientation Test-Revised version (LOT-R) sebesar r = -.46, p < .01.

BDI-II memiliki kemampuan dalam membedakan antara orang yang

depresi dan orang yang sehat (Ginting, dkk., 2013). Skor BDI-II

bergerak dari 0-63. Skor keparahan depresi pada BDI-II, yaitu;

Gambar 5. Tingkat keparahan depresi pada BDI-II (Beck, Steer, & Brown dalam
Brantley, Dutton, & Wood, 2004).

3. Self report

Self report diberikan dalam bentuk manipulation checklist atau

yang disebut Empathic Love Scale (ELS) sebagai instrumen

pengumpulan data partisipan terkait aspek-aspek dalam Empathic

Love Therapy yang bertujuan untuk mengetahui dinamika pada

Empathic Love Therapy. Manipulation checklist merupakan
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pengukuran tambahan untuk menilai bagaimana partisipan

merasakan dan menafsirkan manipulasi serta untuk menilai efek

langsung dari manipulasi (Gravetter & Forzano, 2012). Manipulation

checklist ini merupakan instrumen pengukuran yang disusun oleh

Yuniarti, dkk. (2015) yang berisi 15 indikator empathic love

berdasarkan implementasi modul terhadap setiap aspek empathic

love.

4. General Overall Assessment (GOA) dan Specific Assessment and

Reaction (SAR).

Alat pengukuran ini merupakan alat untuk mengevaluasi

keseluruhan proses terapi. Data yang diperoleh digunakan sebagai

analisis deskriptif dalam proses terapi per sesi dan juga berkaitan

dengan dinamika partisipan penelitian. GOA dan SAR terdiri dari

sejumlah pertanyaan meliputi: pengalaman selama mengikuti terapi,

sejauh mana terapi dianggap membantu partisipan, seberapa besar

materi terapi dapat dipahami, kebermanfaatan terapi bagi partisipan,

dan rekomendasi setelah mengikuti terapi. Alat pengukuran ini

disusun oleh Yuniarti, dkk. (2015).

F. Intervensi

Empathic Love Therapy dilaksanakan dalam bentuk kelompok.

Interaksi di antara anggota kelompok adalah kunci dari peningkatan atau

kemajuan dari masing-masing anggota (Corey, 2012). Empathic Love

Therapy yang terdiri dari delapan sesi, yaitu:1) Prasesi; 2) Eksplorasi
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diriku; 3) Eksplorasi luka; 4) Interaksi para pemain; 5) I love myself and

let it go; 6) Penguatan kehendak; 7) Aspirasi dan rencana aksi; 8) Cinta

dan syukur (Yuniarti, dkk., 2015).

1. Prasesi

Sesi ini merupakan tahap membangun rapport dengan

partisipan penelitian. Partisipan akan diberikan penjelasan mengenai

proses terapi yang dijalani. Setelah itu peserta diajarkan dan dilatih

relaksasi dan visualisasi sederhana.

2. Eksplorasi diri

Eksplorasi membantu mengenali dan menyadari keberadaan

para pemain dalam diri. Kemampuan mengenali dan menyadari

sikap serta pola perilaku para pemain akan mengarahkan partisipan

pada pemahaman baru mengenai diri bahwa mereka hidup dengan

berbagai macam peran yang sering tidak disadarinya.

3. Eksplorasi luka

Partisipan mengenali primal wounding atau luka dari peristiwa

selama masa perkembangan yang dimiliki yang mendasari pola

kepribadiannya. Peristiwa-peristiwa itu dapat menjadi luka yang

menghambat perkembangan diri. Setelah itu, partisipan menyadari

pemain yang muncul akibat luka tersebut.

4. Interaksi para pemain

Proses yang membantu partisipan menyadari interaksi para

pemain dalam diri baik yang mendukung maupun yang berkonflik.
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Partisipan memposisikan dirinya sebagai pengamat yang

mendengarkan, menerima dan mencintai pemain-pemain dalam

dirinya kemudian mengorganisasikan posisi para pemain dalam diri.

Partisipan akan diarahkan untuk melihat, mengenali dan menyadari

apa yang terjadi dalam dirinya, konflik-konflik yang mengganggu

kualitas hidup dan kebahagiaannya.

5. I love my self and let it go

Partisipan menerima pemain dalam diri sebagaimana adanya

dengan menerima segala kemarahan, ketakutan, kebencian,

berbagai ciri negatif lainnya. Partisipan memahami mengenai tujuan,

kebutuhan, keinginan dan kualitas tersembunyi serta fungsi para

pemain dalam dirinya. Hal ini dapat dilakukan melalui adanya

interaksi dengan rasa cinta yang penuh pengertian terhadap para

pemain dan mengizinkan diri untuk mengalami perasaan-perasaan

dan emosi-emosi yang mendalam seperti kesedihan, kemarahaan,

kesendirian dan sebagainya. Peserta diarahkan untuk merengkuh

dengan penuh kasih sayang, mencintai tanpa syarat dan berterima

kasih pada para pemain dalam diri yang merupakan awal dari

terjadinya perubahan pada interaksi-interaksi pada pemain

(perubahan perasaan, pikiran dan sensasi para pemain) serta

pertumbuhan diri.
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6. Kehendak

Kehendak merupakan energi yang penuh cinta dan empati

untuk membentuk keharmonisan diri yang mendorong peserta untuk

mengeksplorasi kualitas-kualitas diri yang selama ini belum muncul

atau terdistorsi. Partisipan mampu menerima kualitas-kualitas diri

yang selama ini belum muncul, menemukan kualitas kebalikannya

dan menemukan kesadaran tentang kualitas dirinya yang

tersembunyi sehingga tidak lagi melihat diri dalam keterbatasan

terhadap satu aspek kepribadian.

7. Aspirasi dan rencana aksi

Pada tahap ini, perserta diarahkan untuk menemukan aspirasi

hidup yang merupakan tujuan hidup manusia yang paling tinggi,

terbaik, penuh cinta untuk memberi, muncul tindakan-tindakan

kemanusiaan, pemahaman spiritual serta makna hidup. Partisipan

kemudian melihat secara lebih nyata tentang ketenangan,

kedamaian, eksistensi, atau penyatuan antara diri sendiri dengan

dunia, keindahan, pengertian, antusiasme, kreativitas, energi,

kekuatan, kebebasan, penghormatan, apresiasi, keingintahuan,

harmoni, humor, kebahagiaan, kegembiran, cahaya, cinta,

kesabaran, positif, keinginan, pembaruan, pelayanan, kepercayaan,

perjuangan, kesunyian, keutuhan, integrasi, kesederhanaan,

pemahaman, vitalitas, dan kebijaksanaan. Aspirasi tersebut dapat
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dieksperesikan melalui aksi-aksi sehingga bertumbuh dan

bertransformasi.

8. Cinta dan syukur

Syukur merupakan ungkapan terima kasih kepada Tuhan

sebagai sumber kehidupan manusia. Partisipan memaknai peristiwa

yang telah dilalui dalam suka maupun duka sebagai pengalaman

berumbuh dan berkembang yang perlu disyukuri. Syukur juga

merupakan cara untuk memancarkan potensi cinta yang ada dalam

dirinya sebagai ekspresi tertinggi dari keberadaan manusia sehingga

mampu menemukan petunjuk hidupnya.

G.Prosedur Penelitian

1. Tahap Persiapan

Peneliti melakukan adaptasi alat ukur Young Mania Rating

Scale (YMRS) dengan bantuan seorang ahli yang lulusan sarjana

dari jurusan Bahasa Inggris. Adaptasi yang dilakukan melewati

serangkaian proses yaitu diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia

kemudian diterjemahkan kembali kedalam Bahasa Inggris lagi untuk

melihat kesesuaian dari terjemahan yang dilakukan. Setelah itu,

dilakukan validasi isi alat ukur dengan menyebarkan YMRS kepada

ahli sebagai expert judgement. Validasi isi digunakan untuk

memastikan bahwa setiap aitem yang disusun telah sesuai dengan

indikator perilaku yang diukur. Pemeriksaan juga dilakukan dalam

tata penulisan agar sesuai dengan kaidah penulisan yang tepat serta
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tidak menimbulkan social desirability yang tinggi (Aswar, 2019). Hasil

evaluasi penilaian expert judgement dapat menjadi dasar kuat dalam

menunjukkan validitas isi (Azwar, 2018). YMRS dinilai oleh  ahli 8

orang psikolog di bidang klinis yang dilaksanakan pada tanggal 4-18

Februari 2019.

Penilaian berupa memberikan penilaian terhadap setiap

aitem. Rentang koefisien Aiken’s V antara 0 – 1,00. Koefisien

Aiken’s V diiterpretasikan memiliki koefisien yang cukup tinggi jika

V>0,50 (Azwar, 2018; 2019). Hasil validasi isi Aiken’s V YMRS

bergerak dari 0,69 - 0,97 dengan nilai rerata Aiken’s V= 0,83.

2. Tahap Pemilihan Partisipan Penelitian

Proses pemilihan partisipan penelitian diawali dengan

menghubungi calon partisipan berjumlah lima orang melalui

informasi yang didapatkan oleh peneliti. Setelah itu, peneliti bertemu

dengan calon partisipan untuk melakukan screening apakah calon

partisipan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebagai

partisipan penelitian. Peneliti pun membangun rapport kepada

semua calon partisipan penelitian serta menjelaskan maksud dan

tujuan peneliti.

Peneliti pun melakukan wawancara singkat terkait dignosa

gangguan bipolar, simtom-simtom gangguan bipolar yang dialami

dan bentuk terapi yang dijalani oleh calon partisipan penelitian.

Kemudian, peneliti memberikan gambaran singkat mengenai
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penelitian yang akan dilakukan. Setelah itu, peneliti menanyakan

kesedian dan kemauan calon partisipan untuk terlibat dalam

penelitian namun belum disertai dengan penandatangan informed

consent.

Kesepakatan yang dilakukan antara calon partisipan dan

peneliti pada tahap ini baru dalam bentuk informal. Ketika calon

partisipan mengatakan bersedia dan mau untuk terlibat dalam

penelitian, peneliti pun menanyakan jadwal kegiatan masing-masing

calon partisipan penelitian untuk menemukan kesesuaian jadwal

dalam pelaksanaan penelitian.

Ketika jadwal pelaksanaan penelitian telah ditetapkan, tiga

dari lima calon partisipan mengundurkan diri. Satu calon penelitian

mengundurkan diri seminggu sebelum penelitian dengan alasan

ketidaksesuaian waktu dan tempat sehingga tidak memungkinkan

baginya untuk mengikuti proses terapi. Selain itu, dua calon

partisipan lainnya mengundurkan diri di hari pelaksanaan terapi

dengan alasan ketidaksiapan calon partisipan dalam mengikuti sesi

terapi. Oleh karena itu, akhirnya jumlah partisipan yang bersedia dan

siap mengikuti proses Empthic Love Therapy terdiri dari dua orang.

Data demografi partisipan terdapat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 2: Data demografi partisipan penelitian.
Hana Miyu

Jenis Kelamin Perempuan Perempuan
Umur 25 tahun 24 tahun
Pendidikan
Terakhir

S1 Teknik S1 Dokter Hewan

Pekerjaan Mahasiswa Dokter Hewan
Diagnosa F31.6 Gangguan Afektif

Bipolar Episode Kini
Campuran

F31.4 Gangguan Afektif
Bipolar Episode Kini Depresif
Berat Tanpa Gejala Psikotik

Terdiagnosa
Bipolar Sejak

6 September 2018 20 Maret 2019

Terapi yang
dijalani

Farmakoterapi Farmakoterapi

3. Tahap Pemilihan Terapis dan Observer

Kriteria terapis yang terlibat dalam penelitian ini adalah

seorang psikolog yang memiliki Surat Izin Praktek Psikologi (SIPP)

dan kompeten dalam pelatihan transpersonal, mempelajari,

memahami dan mengalami paradigma pendekatan psikologi

transpersonal. Terapis adalah lulusan Bidang Klinis, Magister

Psikologi Profesi, Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada,

Yogyakarta yang di dalam matakuliahnya mempelajari dan

melakukan intervensi psikologi transpersonal. Terapis pernah

mengikuti Training of Trainer (ToT) yaitu tahap transfer pengetahuan

dan keterampilan menjalankan sesi-sesi Empathic Love Therapy.

Terapis juga mengaplikasikan Empathic Love Therapy dalam

menangani kasus-kasus psikologis selama menjalankan praktek

psikologi. Observer adalah mahasiswa Magister Psikologi Profesi

bidang klinis atau klinis dewasa yang mampu dalam melakukan

observasi individu dan kelompok.
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4. Tahap Pelaksanaan

a. Pembentukan Kelompok Perlakuan

Partisipan penelitian diberikan penjelasan mengenai gambaran

kegiatan Empathic Love Therapy dan diminta untuk mengisi serta

menandatangani lembar informed consent sebagai tanda

persetujuan untuk terlibat dalam penelitian secara formal.

b. Fase Pretest

Partisipan penelitian mengisi skala BDI-II untuk mengukur

simtom depresi dan melakukan wawancara bersama terapis

secara bergantian untuk mengukur simtom mania sekaligus

mengisi YMRS yang dilakukan oleh terapis. Pelaksanaan fase ini

yaitu pada tanggal 15 Mei 2019.

c. Fase Intervensi

Pelaksanaan Empathic Love Therapy dilakukan dalam 8 sesi

dengan 8 kali pertemuan yang dilakukan setiap hari. Durasi

pelaksanaan terapi berlangsung selama 60-90 menit setiap

pertemuannya. Terapi dilaksanakan di Ruang Meeting Sinergi

pada tanggal 15-22 Mei 2019 pada pukul 10.00-11.30 WIB. Pada

proses terapi, partisipan penelitian difasilitasi oleh seorang

terapis dan seorang observer.

d. Fase Posttest

Setelah semua sesi Empathic Love Therapy dilaksanakan,

peneliti melakukan posttest pada kelompok perlakuan. Fase ini
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dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2019. Selain itu, follow up juga

dilakukan pada tanggal 2 Juni 2019. Kedua tahapan tersebut

dilakukan dengan pengisian skala BDI-II untuk mengukur simtom

depresi yang diisi oleh partisipan penelitian dan melakukan

wawancara bersama terapis secara bergantian untuk mengukur

simtom mania sekaligus mengisi YMRS yang dilakukan oleh

terapis.

H. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara kuantitatif

dan kualitatif. Analisis data secara kuantitatif dilakukan dengan membuat

grafik untuk mengkomunikasikan hasil yang ditemukan (Seltman, 2018).

Hasil yang dimaksud adalah hasil skor YMRS, BDI-II ketika pretest,

posttest dan juga follow up. Selain itu, manipulation checklist yang

dilakukan setiap sesi selesai juga ditampilkan melalui grafik. Secara

normal, grafik merepresentasikan satu set poin yang dihubungkan

dengan garis (Grigoryan, 2011). Analisis data kualitatif dilakukan dengan

cara fenomenologi deskriptif yang bertujuan menjelaskan situasi yang

dialami oleh partisipan dengan menangkap sedekat mungkin bagaimana

fenomena itu dialami dalam konteks terjadinya pengalaman itu (Smith,

2009). Data kualitatif yang dimaksud adalah hasil wawancara selama

proses terapi, lembar kerja partisipan, observasi serta respon partisipan

terhadap pertanyaan terbuka pada lembar GOA dan SAR.
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