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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. JENIS PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif eksperimen 

dengan menggunakan desain eksperimen kasus tunggal (single case 

experimental design) karena mengevaluasi efek suatu perlakuan 

(intervensi) dengan kasus tunggal, dimana kasus tunggal dapat 

berupa beberapa subjek dalam satu kelompok atau subjek yang diteliti 

adalah tunggal (Latipun, 2002). 

Adapun kasus tunggal yang diteliti adalah tiga orang individu 

dewasa awal yang memiliki gangguan depresif akibat penyakit DM tipe 

IIyang dialaminya. 

 

B. IDENTIFIKASI VARIABEL 

1. Variabel Tergantung : Depresipada Penderita DM tipe II Dewasa 

Awal 

2. Intervensi   :Acceptance and Commitment Therapy 

(ACT) 

 

C. DEFINISI OPERASIONAL 

1. Depresi pada Penderita DM tipe II Dewasa Awal 

Depresi pada penderita diabetes melitus tipe II dewasa awal 

adalah suatu gangguan perasaan mood atau perasaan atau emosi 

yang dialami oleh individu berusia 18-40 tahun (suatu jenjang usia 
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di mana tahap perkembangan seseorang sedang berada pada 

puncaknya), yang ditandai dengan perasaan sedih berkelanjutan, 

putus asa dan perasaan tidak berguna akibat penyakit gangguan 

metabolisme kronis yang ditandai peningkatan glukosa darah 

(hiperglikemi) sehingga menuntut individu mengikuti diet khusus 

dan pengobatan ketat. Depresi diukur dengan menggunakan tes 

BDI II, dimana semakin tinggi skor maka semakin tinggi tingkat 

depresi yang dialami, begitu pun sebaliknya. 

2. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 

ACT adalah terapi psikologi yang dapat diberikan kepada klien 

yang sedang mengalami masalah psikologis (depresi) dengan 

prinsip penerimaan pada masalah yang sedang dialaminya, 

berdamai dengan keadaan saat ini dan tidak berusaha untuk 

menghindarinya. Klien didorong untuk mengamati, mengenal dan 

memahami, serta mengendalikan diri sendiri untuk selanjutnya 

dapat berkomitmen melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai 

dan tujuan hidupnya untuk dapat mengatasi depresinya dan 

menghindari terjadinya relaps. ACT dilakukan selama 5 sesi atau 5 

kali pertemuan, dimana setiap sesinya berlangsung selama kurun 

waktu kurang lebih 90 menit. Lima sesi ACT terdiri dari : 

a. Sesi Acceptance 

b. Sesi Cognitive Defusion 

c. Sesi Mindfulnessdan Observing Self 

d. Sesi Values 

e. Sesi Commitment. 

D. SUBJEK 

Subjek penelitian adalah tiga orang (dewasa awal), dengan ciri-

ciri sebagai berikut : 
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1. Berusia sekitar 18-40 tahun, belum menikah. 

2. Mengalami sakit dibates melitus (DM) tipe II. 

3. Mengalami depresi, dengan batasan tingkat depresi mild (skor ≥ 14 

pada BDI II). 

 
E. ALAT UKUR 

1. BDI (The Beck Depression Inventory) II 

BDI-II terdiri dari 21 item yang masing-masing terdiri dari 

empat pernyataan. Skor-skor subskala dapat dihitung untuk faktor 

kognitif-afektif dan faktor penampilan somatik. Subskala kognitif-

afektif mengevaluasi perasaan dan pikiran, terdiri dari total jumlah 

skor 13 item yang pertama sedangkan subskala penampilan 

somatik terdiri dari 8 item terakhir. Setiap kategori gejala pada 

skala terdiri dari empat "penilaian diri" item. Substansi dinilai antara 

0-3 poin.Skor tertinggi yang dapat diterima dari skala adalah 63. 

Distribusi skor yang diberikan pada diagnosis depresi adalah seba-

gai berikut:  

a. Depresi pada tingkat ringan (14-19 Poin) 

b. Depresi pada tingkat sedang (20-28 poin) 

c. Depresi pada tingkat penting atau berat (29-63 Poin). 

(Lasmini & Anwar, 2013) 

Skala Depresi (The Beck Depression Inventory), diberikan 

kepada klien untuk melihat tingkat depresi sebelum dan sesudah 

tritmen.  

2. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara 

sistematik.Penggunaan wawancara ini diharapkan dapat 

mengetahui perubahan keadaan subjek dan dipakai untuk 

tambahan analisis kualitatif dan pembahasan. Wawancara 
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merupakan proses tanya jawab dari pewawancara kepada orang 

yang diwawancarai. Jenis wawancara sistematik ini termasuk 

dalam kategori in-depth interview, pelaksanaannya lebih bebas 

dibandingkan wawancara terstruktur.Tujuan jenis wawancara ini 

adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. 

Penggunaan wawancara ini diharapkan dapat mengetahui 

apa saja jawaban yang muncul pada subjek sebelum, selama dan 

sesudah pemberian tritmen, serta dapat mengetahui bagaimana 

pemberian intervensi dan evaluasi yang baik pada subjek. Hal 

pokok dalam wawancara yang akan ditanyakan yaitu : 

a. Riwayat hidup subjek. 

b. Riwayat gangguan subjek. 

c. Hal-hal yang dirasakan subjek (wawancara awal). 

d. Perubahan yang dirasakan selama intervensi. 

e. Perubahan kondisi perasaan/ emosi, perubahan fungsi dan 

perilaku motorik, serta perubahan kognitif dan motivasi setelah 

pemberian tritmen. 

3. Observasi 

Observasi digunakan untuk memantau kondisi subjek 

selama terapi guna melihat perkembangan yang dialami subjek 

selama mengikuti terapi.Pada observasi ini diharapkan peneliti 

dapat langsung mengamati serta mencatat gejala-gejala yang 

terjadi di lapangan objek penelitian.Observasi sebagai metode 

ilmiah bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematik tentang fenomena-fenomena yang diselidiki. 

F. VALIDITAS DAN RELIABILITAS BDI II 
Beck pada tahun 1967 menguji validitas BDI dengan melakukan 

korelasi dengan penilaian klinis mengenai keparahan depresi. Hasil 
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validitas yang diperoleh adalah koefisien biseral Pearson 0,65 pada 

penelitian pertama dan 0,67 pada penelitian kedua. Hal ini 

menunjukkan bahwa alat tes ini memiliki validitas yang tinggi karena 

mampu memberikan gambaran mengenai perbedaan yang sekecil-

kecilnya diantara subjek yang satu dengan yang lain sehingga dapat 

dikatakan bahwa tes ini valid untuk mengukur tingkat depresi 

seseorang.Beckjuga menguji reliabilitas BDI dengan menggunakan 

reliabilitas belah dua antara kategori nomor gelap dan nomor ganjil. 

Hasil yang diperoleh adalah koefisien reliabilitas sebesar 0,86 dengan 

Pearson dan 0,93 dengan Spearman-Brown. Berdasarkan hasil 

pengukuran tersebut diperoleh hasil yang relatif sama dan konsistensi 

antar hasil pengenaan dua tes tersebut semakin baik, berarti alat ukur 

yang digunakan dapat dipercaya dan dapat dikatakan semakin reliabel 

(Sorayah, 2015).  

Skala BDI yang digunakan adalah skala BDI yang telah 

diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Peneliti tidak melakukan 

validasi pada penelitian ini, dikarenakan kuesioner BDI II telah 

digunakan oleh peneliti sebelumnya dan juga merupakan tes standar 

yang telah diuji dan diterima baik di dunia Internasional maupun di 

Indonesia dengan hasil validitas yang baik. 

Salah satu penelitian yang telah menggunakan kuesioner BDI II 

versi Indonesia yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aulia Maulida 

pada mahasiswa yang sedang melaksanakan skripsi dengn jumlah 

responden sebanyak 31 mahasiswa pada tanggal 15-20 April 2012. 

Mahasiswa FIK tingkat akhir yang sedang melaksanakan skripsi 

diperkirakan mudah mengalami depresi. Uji validitas dan reliabilitas 

BDI II dilakukan secara random pada mahasiswa S1 Reguler FIK UI 

angkatan 2008. Hasil uji terhadap 21 pernyataaan tersebut didapatkan 
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nilai Alpha Cronbach sebesar 0,896. Nilai r Alpha lebih besar 

dibandingkan nilai 0,6, maka 21 pernyatan BDI dinyatak reliabel.  

G. PROSEDUR PENELITIAN 

Desain eksperimen yang dilakukan adalah kasus tunggal 

(Single Case Design). Desain kasus tunggal merupakan sebuah 

desain penelitian untuk mengevaluasi efek suatu perlakuan dengan 

kasus tunggal. Desain ini diharapkan dapat mengukur perilaku individu 

sebelum, selama dan sesudah perlakuan. Cara pengukuran hasil 

intervensi dilakukan pada saat subjek tidak mendapatkan intervensi 

dan selama mendapatkan intervensi (Latipun, 2002). 

Desain penelitian kasus tunggal ini menggunakan model A-B-A. 

Model A-B-A digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab-akibat 

antara variabel terikat dengan variabel bebas. Model ini terdiri dari A1 

(baseline 1), B (treatment atau intervensi), A2 (baseline 2). Pada 

awalnya, subjek akan diukur perilakunya secara berkelanjutan pada 

kondisi baseline (A1) dengan periode waktu tertentu, kemudian pada 

kondisi intervensi (B). Setelah pengukuran pada kondisi intervensi, 

maka dilanjutkan dengan pengukuran pada kondisi baseline kedua 

(A2). Hal ini memungkinkan untuk menarik kesimpulan adanya suatu 

hubungan dalam fase intervensi antara variabel bebas dan variabel 

terikat. 

 

 

Pengukuran juga dilakukan dengan metode kuantitatif dengan 

menggunakan alat ukur skala serta metode kualitatif berupa 

wawancara dan observasi. Pengaruh ACT dapat dilihat dengan 

membandingkan antara baseline pertama, intervensi, dan baseline 

A1 → A1 → A1 → B → B → B → A2 → A2 → A2 
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kedua serta dengan memadukan data observasi dan wawancara 

subjek. 

Dalam penelitian ini, prosedur pelaksanaannya adalah sebagai 

berikut : 

1. Pemilihan Terapis 

Terapis pada penelitian ini memiliki kriteria yaitu seorang 

psikolog, mempunyai sertifikasi dan berpengalaman dalam 

menggunakan terapi ACT pada kasus-kasus klinis. 

2. Baseline 1 

Baseline ini merupakan pengukuran aspek dari perilaku subjek 

selama beberapa waktu sebelum perlakuan. Pengambilan data 

baseline dengan tujuan mengumpulkan data subjek serta 

mengetahui tingkat depresi subjek. 

3. Tritmen 

ACT diberikan kepada subjek individu dewasa awal yang 

mengalami depresi akibat penyakit DM tipe II dan diberikan oleh 

seorang terapis berprofesi psikolog yang bersertifikasi dan 

berpengalaman dalam terapi ACT. Intervensi dilakukan selama 5 

kali pertemuan atau 5 sesi dengan durasi masing-masing sesi 90 

menit. Masing-masing sesi dan jarak antar pertemuan sekitar 3 

hari. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

50 
 

 
 

Tabel 1. Rencana Kegiatan ACT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu 

Pertemuan 
Rencana Kegiatan 

Sesi 1 
Acceptance 

 Diskusi mengenai fokus permasalahan dengan cara 
mengetahui pikiran, emosi, sensasi, memori, dan 
strategi yang telah dilakukan oleh subjek selama ini 
dalam menghadapi permasalahan. 

 Latihan teknik acceptance dengan melakukan 
observe (subjek diminta untuk membayangkan 
perasaan tidak menyenangkan yang mengganggu 
menjadi bentuk yang konkrit), breath (subjek 
kemudian diminta untuk mengatur nafas agar mampu 
memberi ruang terhadap bentuk tersebut), dan allow 
(subjek lalu diharapkan dapat berdamai dengan 
perasaan tidak menyenangkan yang berada di dalam 
tubuh subjek). 

Sesi 2 
Cognitive 
Defusion 

 Diskusi mengenai pemikiran tidak berguna yang 
subjek miliki melalui tugas rumah daily pain 
experiences.  

 Latihan teknik cognitive defusion dengan melakukan 
milk, milk, milk dan streaming on the river. 

Sesi 3 
Mindfulness 

and 
Observing 

Self 

 Latihan mindfulness dengan cara awareness of 
breath dan awareness of eating. 

 Praktek observing self dengan cara mengingat 
kembali pengalaman-pengalaman serta beberapa 
aspek penting dalam hidup seperti tubuh, peran, 
emosi, dan pikiran. 

Sesi 4 
Values 

 Pengisian Value Assessment Rating untuk 
mengetahui prioritas dalam hidup subjek. 

 Diskusi mengenai tiga aspek kehidupan yang 
dianggap penting oleh subjek. 

Sesi 5 
Commitment 

 Latihan membuat  tujuan (immediate, jangka pendek, 
menengah, dan panjang), kemudian 
mendiskusikannya. 

 Diskusi mengenai FEAR dan ACT. 

 Review keseluruhan sesi yang telah dilaksanakan 
oleh subjek, kemudian mendiskusikan manfaat yang 
dirasakan dari pelaksanaan kelima sesi terhadap 
permasalahan subjek. 
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4. Baseline 2 

Pada tahap ini, evaluasi kuantitatif dilakukan dengan melihat 

ada atau tidaknya perubahan pada tingkat depresi subjek dengan 

memberikan kembali skala BDI-II dan mengetahui perbedaan nilai 

skor BDI.Pengukuran dilakukan pada kondisi baseline kedua (A2). 

Hal ini memungkinkan untuk menarik kesimpulan adanya suatu 

hubungandalam fase intervensi antara variabel bebas dan variabel 

terikat. 

H. ANALISIS DATA 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis 

kuantitatif dengan pembuatan grafik nilai baseline, tritmen, dan paska 

tritmen pada subjek. Pembuktian hipotesis menggunakan uji Wilcoxon 

dengan kriteria sebagai berikut: jika nilai signifikan, α=0,05 maka 

hipotesis diterima. Uji Wilcoxon termasuk dalam pengujian 

nonparemetik. Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan antara 

dua kelompok data yang saling berhubungan, sebelum dan sesudah 

perlakuan(Solidayah, Sunendiari, & Wachidah, 2014). 

Analisis kualitatif dengan analisis deskriptif diharapkan dapat 

mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap subjek, 

berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Subjek diharapkan dapat 

mengungkapkan ada atau tidaknya perubahan yang dirasakan oleh 

partisipan serta perubahan seperti apa yang dirasakan setelah 

mengikuti intervensi. Ditambah pula, subjek diharapkan 

mengungkapkan sejauh mana harapan yang telah subjek buat di awal 

sesi terapi terwujud pada akhir sesi terapi. Kontribusi dari keseluruhan 

program intervensi diharapkan dapat terlihat keefektivitasannya dalam 

membantu subjek menurunkan tingkat depresinya. 
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