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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen. Metode eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan 

dengan melakukan manipulasi yang bertujuan untuk mengetahui akibat 

manipulasi terhadap perilaku individu yang diamati. Manipulasi yang 

dilakukan dapat berupa situasi atau tindakan tertentu yang diberikan 

kepada individu atau kelompok, dan setelah itu dilihat pengaruhnya. 

Eksperimen ini dilakukan untuk mengetahui efek yang ditimbulkan dari 

suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. (Latipun, 

2002, h. 6). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel Tergantung : Harga diri 

2. Variabel Bebas : Grafoterapi 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Harga diri 

Harga diri adalah suatu hasil evaluasi terhadap diri sendiri yang 

berkaitan dengan rasa penghargaan dan penerimaan terhadap dirinya. 

Harga diri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah skor yang 

didapat dari skala harga diri yang meliputi aspek rasa diterima, rasa 

mampu, rasa dibutuhkan, kepercayaan diri, dan cinta diri sendiri serta 
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penerimaan diri. Semakin tinggi skor harga diri yang diperoleh berarti 

semakin tinggi pula tingkat harga dirinya. 

2. Grafoterapi 

Grafoterapi dalam penelitian ini adalah usaha peningkatan harga 

diri dengan cara mengubah tulisan tangan, yaitu dengan menulis suatu 

kalimat yang mengandung huruf “t” dengan menulis t-bar setinggi 

tangkai sebanyak 30 kali, usaha ini kira-kira memakan waktu sekitar 

selama 5-10 menit setiap hari, dan harus dilakukan selama 30 hari 

berturut-turut. Kalimat yang diberikan untuk ditulis adalah: “teliti 

tentang titik tertentu”. Peneliti sengaja memilih kalimat yang isinya 

tidak ada kaitan dengan harga diri karena untuk mengontrol pengaruh 

sugesti. 

Peneliti menekankan memberi perlakuan dalam menulis huruf “t” 

karena dalam grafologi, indikator harga diri ini diperlihatkan dalam 

huruf “t” dan coretan di tengahnya (t-bar) (Levitt, 2005, h. xxii). 

Peneliti memilih 30 kali untuk menulis kalimat selama 30 hari 

berturut-turut sesuai dengan anjuran seorang grafolog sekaligus 

grafoterapis: Irene B. Levitt. (2005. h. 41-42). 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah semua individu untuk siapa kenyataan-kenyataan 

yang diperoleh dari sampel itu digeneralisasikan (Hadi, 1997, h. 70). 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua remaja yang berusia 12 

sampai 22 tahun yang bertempat tinggal di kota Ambarawa. 
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2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian individu yang diselidiki (Hadi, 1997, h. 

70). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling, yaitu pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri 

atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang 

erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya (Hadi, 1997, h. 82). Subjek penelitian dalam penelitian ini 

adalah remaja yang berusia 12 sampai 22 tahun yang bergereja di 

Gereja Pimpinan Rohulkudus “Surya Kebenaran” Ambarawa. Peneliti 

mengambil 16 orang subjek yang akan dibagi menjadi dua kelompok, 

kelompok kontrol terdiri dari 8 (delapan) orang subjek dan kelompok 

eksperimen terdiri dari 8 (delapan) orang subjek. Dalam menentukan 

subjek kelompok kontrol dan eksperimen, peneliti menggunakan 

undian dengan melempar koin setelah sebelumnya peneliti pasangkan 

berdasarkan usia yang sebaya.  

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat yang digunakan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan 

data adalah skala. Menurut Arikunto, skala adalah sebuah instrumen 

pengumpul data yang bentuknya seperti daftar cocok tetapi alternatif 

yang disediakan merupakan sesuatu yang berjenjang (2003, h. 140). 

Dalam penelitian ini, peneliti mengukur tingkat harga diri subjek 

dengan menggunakan skala harga diri. 
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2. Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala harga 

diri yang peneliti susun berdasarkan aspek-aspek harga diri yang 

peneliti simpulkan dari beberapa tokoh. Aspek-aspek tersebut yaitu 

rasa diterima, rasa mampu, rasa dibutuhkan, kepercayaan diri, cinta 

diri sendiri, dan penerimaan diri. 

3. Skala Harga Diri 

Peneliti menggunakan skala model Likert. Jumlah item dalam 

skala harga diri adalah 36 item. Skor skala ini disusun berjenjang, 

untuk kelompok item favorable skor jawaban bergerak dari empat 

hingga satu, di mana skor empat diberikan untuk jawaban Sangat 

Sesuai (SS), skor tiga diberikan untuk jawaban Sesuai (S), skor dua 

diberikan untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), dan skor satu diberikan 

untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). Sedangkan untuk 

kelompok item unfavorable, skor jawaban bergerak darisatu hingga 

empat, di mana skor satu untuk jawaban Sangat Sesuai (SS), skor dua 

diberikan untuk jawaban Sesuai (S), skor tiga untuk jawaban Tidak 

Sesuai (TS), dan skor empat diberikan untuk jawaban Sangat Tidak 

Sesuai (STS). 

Pelaksanaannya, subjek diminta untuk memilih salah satu dari 

empat pilihan jawaban yang tersedia. Semakin tinggi skor total yang 

diperoleh subjek, maka semakin tinggi harga dirinya. Demikian pula 

sebaliknya, semakin rendah skor total yang diperoleh subjek, maka 

semakin rendah pula harga dirinya. Blueprint Skala Harga Diri dapat 

dilihat pada tabel 1 berikut. 
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Tabel 1 
Tabel Blueprint Skala Harga Diri 

Item 
No. Aspek 

favorable unfavorable 
Jumlah 

1. Rasa diterima 3 3 6 
2. Rasa mampu 3 3 6 
3. Rasa dibutuhkan 3 3 6 
4. Kepercayaan diri 3 3 6 
5. Cinta diri sendiri 3 3 6 
6. Penerimaan diri 3 3 6 

Jumlah 18 18 36 
 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas  

Validitas alat ukur maksudnya bahwa alat pengukur dengan yang 

diukur haruslah ada persesuaian, artinya alat pengukur haruslah 

terpercaya (Narbuko dan Achmadi, 2002, h. 147). Dengan kata lain, 

alat ukur harus dapat mengukur dengan tepat apa yang seharusnya 

diukur. Karena harga diri remaja adalah suatu hasil evaluasi terhadap 

diri sendiri yang berkaitan dengan rasa penghargaan dan penerimaan 

terhadap dirinya, dan hasil evaluasi ini dibuat oleh seorang anak yang 

sedang dalam masa peralihan dari masa anak menuju masa dewasa, 

yang berkisar antara usia 12 – 22 tahun, maka cara mendapatkan 

validitas alat ukur dalam penelitian ini adalah dengan cara melihat 

skor skala harga diri remaja. 

2. Reliabilitas  

Reliabilitas alat ukur menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran 

dengan alat tersebut dapat dipercaya (Suryabrata, 2000, h. 29). Untuk 

mengetahui reliabilitas skala harga diri dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik koefisien alpha karena rumus ini merefleksikan 
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homogenitas butir-butir soal (Suryabrata, 2000, h. 38). Rumus 

koefisien alpha sebagai berikut: 
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Keterangan: 
 á : koefisien reliabilitas 
 n : banyaknya bagian (potongan skala) 
 Vi : varians skala bagian I yang panjangnya tak ditentukan 
 Vt : varians skor total (perolehan) 
 

G. Prosedur Penelitian 

1. Desain Eksperimen 

Desain eksperimen yang dipakai dalam penelitian ini adalah pre test-

post test control group design: (Arikunto, 2003, h. 276-277) 

   E: O1 X O2 

   P: O1  O2 

 Keterangan: 

 E  : kelompok eksperimen 

P  : kelompok pembanding (kontrol) 

O1 : pre test, yaitu skor skala harga diri sebelum subjek diberi 

perlakuan. 

O2 : post test, yaitu skor harga diri setelah subjek diberi 

perlakuan. 

X : perlakuan. Perlakuan yang diberikan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: subjek diminta menulis kalimat yang 

telah disediakan sebanyak 30 kali, di mana setiap kali ada 

huruf “t ”, subjek harus memberi t-bar setinggi tangkai. 
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Grafoterapi dilakukan selama 30 hari berturut-turut, setiap 

harinya perlakuan ini dilakukan hanya sekitar 5-10 menit. 

Dalam model ini sebelum dimulai perlakuan, kedua kelompok 

diberi tes awal (pre-test) untuk mengukur kondisi awal (O1). 

Selanjutnya pada kelompok eksperimen diberi perlakuan (X) dan pada 

kelompok pembanding juga diminta untuk menulis kalimat yang sama 

namun tidak diminta untuk menaikkan t-bar. Sesudah selesai 

perlakuan, kedua kelompok diberi tes lagi sebagai post-test. 

2. Gambaran pelaksanaan Grafoterapi 

PERSIAPAN: 

Perencanaan Instruksional: 

a. Target perilaku: perilaku sesuai dengan yang diharapkan peneliti. 

b. Definisi target perilaku: menulis huruf “t” dengan t -bar setinggi 

tangkai. 

c. Bahan yang diperlukan:  

1) selembar kertas  

2) pulpen 

3) sebuah kalimat yang akan ditulis oleh subjek, yaitu “ teliti tentang 

titik tertentu”  

PELAKSANAAN: 

Subjek, baik kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen, 

diminta mengerjakan skala harga diri (pre-test) sebelum perlakuan 

diberikan. Setelah subjek mengerjakan skala harga diri (pre-test), 

subjek kelompok eksperimen diminta melakukan grafoterapi satu kali 

sehari selama 30 hari berturut-turut. Kelompok kontrol juga diminta 
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menulis sebuah kalimat yang sama namun tidak diminta untuk 

menaikkan t-bar. Grafoterapi dilakukan dengan cara: subjek diminta 

menulis kalimat yang telah disediakan sebanyak 30 kali, di mana 

setiap kali ada huruf “t”, subjek harus memberi t -bar setinggi tangkai. 

Setelah grafoterapi dilakukan selama 30 hari, subjek kelompok kontrol 

dan kelompok eksperimen diminta mengerjakan skala harga diri (post-

test). Peneliti memilih 30 kali untuk menulis kalimat selama 30 hari 

berturut-turut sesuai dengan anjuran seorang grafolog sekaligus 

grafoterapis: Irene B. Levitt. (2005. h. 41-42). Hipotesis diterima jika 

skor post-test yang dikerjakan oleh subjek kelompok eksperimen lebih 

tinggi daripada pre-test subjek kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen itu sendiri. 

 

H. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik Pengujian Mann-Whitney. Peneliti menggunakan teknik 

Pengujian Mann-Whitney karena peneliti ingin menguji hipotesis nol 

yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang sesungguhnya antara 

kedua kelompok data yang diteliti, di mana data tersebut diambil dari 

dua sampel yang tidak saling terkait (Supranto, 2001, h. 303-306). 

Prosedur Pengujian Mann-Whitney: 

1. Menyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif.  

Dalam penelitian ini, hipotesis nol (H0) berbunyi: tidak ada perbedaan 

antara harga diri remaja yang diberi perlakuan grafoterapi (kelompok 

eksperimen) dengan harga diri remaja yang tidak diberi perlakuan 
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grafoterapi (kelompok kontrol). Sedangkan hipotesis alternatif (H1) 

penelitian ini berbunyi: harga diri remaja yang diberi perlakuan 

grafoterapi lebih tinggi daripada harga diri yang tidak diberi perlakuan 

grafoterapi. 

2. T etapkan taraf nyata (á) yang diinginkan. Dalam penelitian ini, taraf 

nyata yang diinginkan adalah 0,05. 

3. Menyusun peringkat data tanpa memperhatikan kategori sampel. 

4. Menjumlahkan peringkat menurut tiap kategori sampel dan 

menghitung statistik U yang mungkin dengan menggunakan rumus: 
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di mana: 
n1  = jumlah subjek kelompok kontrol 

n2  = jumlah subjek kelompok eksperimen 
R1 = jumlah peringkat yang diberikan pada sampel dengan jumlah n1 

R2 = jumlah peringkat yang diberikan pada sampel dengan jumlah n2 

5. Hitung statistik U yang mempunyai nilai terkecil dari kedua nilai 

hitung di atas. 

6. Cari nilai tabel kritis U yang didasarkan pada n1, n2, á, dan jumlahkan 

arah dalam pengujian. 

Aturan dalam mengambil keputusan adalah: 

  H0 ditolak apabila nilai hitung U •  nilai tabel 

  H0 diterima apabila nilai hitung U > nilai tabel 
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