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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah dan Persiapan Penelitian 

1. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada remaja yang bergereja di GPR 

“Surya Kebenaran” Ambarawa. Karena penelitian ini tidak bertujuan 

untuk meningkatkan harga diri seseorang, namun terbatas untuk 

melihat pengaruh grafoterapi pada harga diri seseorang, maka peneliti 

memilih subjek tersebut untuk alasan praktis. Peneliti anggap praktis 

karena letak gereja tidak jauh dari tempat tinggal peneliti, juga 

peneliti bergereja di gereja tersebut dan sudah mengenal semua 

remaja yang ada di situ, sehingga memudahkan peneliti untuk 

melakukan penelitian, dan menghemat waktu serta tenaga. 

Gereja Pimpinan Rohulkudus (GPR) “Surya Kebenaran” berdiri 

pada tanggal 16 Mei 2004 beralamat di jalan dr. Cipto nomor 120 

Ambarawa. Memiliki jumlah jemaat kurang lebih 150 jiwa termasuk 

cabang yang berada di dusun Ngajaran, desa Jelog, kecamatan 

Tuntang. Setiap hari Sabtu ada kebaktian khusus bagi remaja. Jumlah 

pemuda dan remaja yang mengikuti kebaktian remaja sekitar 30 jiwa.  

Hampir seluruh subjek terlibat dalam pelayanan dalam gereja. 

Pelayanan yang mereka lakukan adalah menjadi pemimpin pujian di 

ibadah remaja, singer dan pemain musik baik di ibadah umum 

maupun di ibadah remaja. Beberapa di antara mereka menjadi guru 

sekolah minggu. Semua remaja berdomisili di Ambarawa dan berasal 
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dari latar belakang yang relatif sama, yaitu dari keluarga yang 

berbudaya Jawa. Tingkat pendidikan subjek adalah sebagai berikut: 

empat subjek masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), enam subjek duduk dibangku Sekolah Menengah Umum 

(SMU), tiga subjek sudah berkuliah di perguruan tinggi, dan tiga 

subjek sudah bekerja. Jenis kelamin subjek penelitian ini terdiri dari 

sembilan laki-laki dan tujuh perempuan. 

Peneliti mengadakan penelitian di komunitas remaja GPR 

“Surya Kebenaran” berdasarkan beberapa alasan, yaitu:  

a. Latar belakang subjek relatif sama sehingga memenuhi cukup 

syarat untuk dijadikan subjek penelitian. 

b. Semua remaja berdomisili di Ambarawa dan peneliti sudah 

mengetahui masing-masing rumah mereka sehingga dari segi jarak 

dan lokasi memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian. 

c. Usia komunitas remaja di gereja tersebut memenuhi syarat bagi 

penelitian ini, yaitu antara 12 hingga 22 tahun. 

2. Persiapan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

melakukan beberapa persiapan, yaitu mempersiapkan alat ukur, 

menguji coba alat ukur yang telah dibuat, dan menguji validitas dan 

reliabilitas alat ukur yang telah diuji cobakan. 

a. Penyusunan alat ukur 

Peneliti menggunakan alat ukur skala harga diri yang peneliti 

buat sendiri berdasarkan kesimpulan dari teori-teori yang telah 

peneliti dapat dari berbagai sumber literatur Psikologi. Penyusunan 
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alat ukur dimulai dengan menemukan aspek-aspek harga diri dari 

teori-teori yang ada, disimpulkan, kemudian digunakan untuk 

menyusun skala harga diri. Aspek-aspek harga diri yang peneliti 

simpulkan yaitu rasa diterima, rasa mampu, rasa dibutuhkan, 

kepercayaan diri, cinta diri sendiri, dan penerimaan diri. Peneliti 

menggunakan skala model Likert. Jumlah item dalam skala harga 

diri adalah 36 item. Pada tabel 2 berikut ini peneliti sampaikan 

blueprint penyebaran item Skala Harga Diri. 

Tabel 2 
Tabel Blueprint Penyebaran Item Skala Harga Diri 

 
Nomor Item 

Aspek 
Favorable Unfavorable 

Jumlah 

Rasa diterima 1, 13, 25 12, 24, 36 6 
Rasa mampu 11, 23, 35 2, 14, 26 6 

Rasa dibutuhkan 3, 15, 27 10, 22, 34 6 
Kepercayaan diri 9, 21, 33 4, 16, 28 6 
Cinta diri sendiri 5, 17, 29 8, 20, 32 6 
Penerimaan diri 7, 19, 31 6, 18, 30 6 

Jumlah 18 18 36 

b. Pelaksanaan Try Out 

Pelaksanaan try out (uji coba) bertujuan untuk menguji 

validitas dan reliabilitas alat ukur yang telah dibuat, apakah alat 

ukur tersebut dapat digunakan dalam kancah penelitian. Skala yang 

digunakan dalam tahap try out dapat dilihat pada lampiran A. 

Pengambilan data untuk memperoleh data try out dilakukan pada 

tanggal 11 Desember 2006 hingga 11 Januari 2007. Peneliti dibantu 

oleh beberapa teman dalam menyebarkan skala kepada subjek try 

out supaya diperoleh subjek yang beragam. Peneliti menggunakan 
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40 subjek try out dengan rentang usia 12 – 22 tahun. Hasil try out 

dapat dilihat pada lampiran B. 

c. Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

Setelah data terkumpul dan dilakukan skoring, maka langkah 

selanjutnya adalah menguji validitas dan reliabilitas alat ukur. 

Peneliti menggunakan program SPSS (Statistical Packages for 

Social Sciences) for Window Release 13.0 untuk menguji validitas 

dan reliabilitas. 

Berdasarkan hasil uji validitas alat ukur Skala Harga Diri 

maka diperoleh hasil bahwa dari 36 item, terdapat 21 item valid, 

sedangkan 15 item lainnya dinyatakan gugur. Meskipun demikian 

tidak ada aspek yang gugur. Nilai r tabel yang diperoleh dengan 

subjek 40 adalah 0,257 (Supratiknya, 2000, h. 94), dengan taraf 

signifikan 0,05. Sedangkan koefisien validitas berkisar antara 0,267 

hingga 0,739 dengan taraf signifikan 0,05. Sebaran item valid dan 

gugur Skala Harga Diri dapat dilihat pada tabel 3 berikut. 

Tabel 3 
Tabel Sebaran Item Skala Harga Diri 

Nomor Item 
Aspek 

Favorable Unfavorable 
Rasa diterima 1*, 13*, 25 12*, 24*, 36 
Rasa mampu 11, 23, 35 2, 14, 26 

Rasa dibutuhkan 3, 15*, 27 10, 22, 34 
Kepercayaan diri 9, 21, 33* 4, 16*, 28 
Cinta diri sendiri 5*, 17, 29* 8*, 20*, 32 
Penerimaan diri 7, 19*, 31* 6*, 18*, 30 

Keterangan: 

* = item gugur 
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Pengujian reliabilitas alat ukur pada skala dilakukan 

berdasarkan 21 item valid dengan menggunakan Alpha Cronbach, 

maka diperoleh hasil koefisien reliabilitas 0,846. Hasil perhitungan 

selengkapnya mengenai validitas dan reliabilitas dapat dilihat di 

lampiran C. 

d. Persiapan Perijinan 

Sebelum pelaksanaan tes dilakukan, peneliti terlebih dahulu 

mengajukan ijin secara informal kepada pihak gereja. Setelah 

mendapatkan ijin informal, maka peneliti mengajukan ijin 

penelitian secara formal kepada pihak Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijpranata Semarang. Surat ijin penelitian 

tersebut disahkan dengan tanda tangan Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijpranata Semarang tanggal 25 Januari 

2007 Nomor surat 379/B.7.2/FP/I/2007. Kemudian surat ijin 

penelitian tersebut peneliti sampaikan kepada Gembala Sidang 

Gereja Pimpinan Rohulkudus “Surya Kebenaran” Ambarawa, 

sehingga penelitian tersebut dapat segera dilaksanakan. 

 

B. Pelaksanaan Penelitian 

Sebelum dilakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan 

penyusunan kembali item-item Skala Harga Diri dengan menyusun 

nomor-nomor item yang valid. Berdasarkan penyusunan tersebut, ada 

beberapa perubahan nomor item. Rincian item Skala Harga Diri dapat 

dilihat pada tabel 4 berikut, sedangkan Skala Harga Diri yang digunakan 

dalam tahap penelitian disajikan pada lampiran D. 
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Tabel 4 
Tabel Penyebaran Baru Item Skala Harga Diri 

Nomor Item 
Aspek 

Favorable Unfavorable 
Jumlah 
Valid 

Rasa diterima 25(18) 36(1) 2 
Rasa mampu 11, 23(19), 35(5) 2, 14, 26(16) 6 

Rasa dibutuhkan 3, 27(15) 10, 22(20), 34(6) 5 
Kepercayaan diri 9, 21 4, 28(13) 4 
Cinta diri sendiri 17 32(8) 2 
Penerimaan diri 7 30(12) 2 

Jumlah 10 11 21 

Keterangan: 
(  ) : Nomor item baru 

Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 3 Pebruari 2007 hingga 6 

Maret 2007. Pada tanggal 3 Pebruari 2007 semua subjek hanya mengisi 

skala harga diri sebagai pre test. Pada tanggal 4 Pebruari 2007 hingga 

tanggal 5 Maret 2007, subjek melakukan grafoterapi. Pada tanggal 6 

Maret 2007 subjek mengisi skala harga diri sebagai post test. Jadi 

jumlah hari yang diperlukan untuk penelitian ini adalah 32 hari. Adapun 

peralatan yang peneliti gunakan untuk melakukan penelitian ini adalah 

pulpen, kertas HVS yang dibagi dua, dan sebuah kalimat: teliti tentang 

titik tertentu. Pada hari pertama, subjek kelompok eksperimen masih ada 

beberapa yang t-bar tidak setinggi tangkai karena belum terbiasa, namun 

mulai hari kedua mereka sudah mulai terbiasa menulis t-bar setinggi 

tangkai. Contoh tulisan tangan para subjek dapat dilihat pada lampiran 

E. Dalam menentukan subjek kelompok kontrol dan eksperimen, 

peneliti menggunakan undian dengan melempar koin setelah 

sebelumnya peneliti pasangkan berdasarkan usia yang sebaya. 



 35 

Teknis pelaksanaan penelitian ini dengan cara peneliti datang ke 

rumah masing-masing subjek, dan pada hari-hari pertama peneliti 

menunggu para subjek dalam menulis kalimat yang peneliti minta. Pada 

mulanya peneliti tidak menemui kendala apapun hingga hari ketiga, 

namun pada hari yang keempat, peneliti mulai menemui kendala yaitu 

ada subjek yang tidak ada di tempat pada waktu yang sudah disepakati. 

Oleh karena itu peneliti memutuskan untuk datang kembali menemui 

subjek dan memberikan kertas untuk mereka tulis hari itu dan akan 

peneliti ambil pada keesokan harinya. Pada keesokan harinya peneliti 

mengambil tugas hari sebelumnya lalu memberikan kertas untuk tugas 

hari itu, demikian seterusnya hingga hari terakhir. 

Kendala lain yang peneliti temui adalah subjek sedang 

melakukan aktivitasnya. Supaya tidak mengganggu aktivitasnya, 

peneliti memutuskan untuk melakukan hal yang sama, yaitu peneliti 

memberikan kertas untuk mereka tulis hari itu dan akan peneliti ambil 

pada keesokan harinya. Pada keesokan harinya peneliti datang untuk 

mengambil tugas hari sebelumnya lalu memberikan kertas untuk tugas 

hari itu, demikian seterusnya hingga hari terakhir. Peneliti memutuskan 

demikian dengan pertimbangan bahwa dalam grafoterapi tidak harus 

selesai dalam sekali duduk, namun dapat dikerjakan kapanpun mereka 

ada waktu, karena yang terpenting dalam grafoterapi ini adalah masing-

masing subjek menulis kalimat sebanyak 30 kali dalam sehari selama 30 

hari berturut-turut. 

Dalam pelaksanaan grafoterapi ini terdapat lima subjek 

dinyatakan gugur yang terdiri dari tiga kelompok kontrol dan dua 
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kelompok eksperimen, masing-masing dengan kode subjek 4K, 5K, 7K, 

4E, dan 5E. Kelima subjek tersebut dinyatakan gugur karena mereka 

melakukan terapi tidak selama 30 hari berturut-turut, namun ada hari di 

mana mereka tidak melakukan grafoterapi karena mereka lupa. Untuk 

kelima subjek ini, peneliti tidak mengulang penelitian terhadap mereka 

mulai hari pertama kembali namun tetap lanjutkan grafoterapi terhadap 

mereka karena peneliti mendapat ijin dari pihak gereja hanya sampai 

dengan tanggal 6 Maret 2007 sehingga tidak memungkinkan bagi 

peneliti untuk mengulang penelitian terhadap mereka melebihi tanggal 

yang telah ditentukan. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka diperoleh data 

seperti pada tabel 5 berikut: 

Tabel 5 
Tabel Hasil Penelitian 

Kelompok Kode 
Subjek 

Skor 
Awal 

(Pre test) 

Skor 
Akhir 

(Post test) 

Selisih 
Skor Peringkat Jumlah 

Peringkat 

1K 71 71 0 5 
2K 63 65 +2 6,5 
3K 65 71 +6 10 
6K 56 63 +7 11 

Kontrol 

8K 58 55 -3 2 

34,5 

1E 76 73 -3 2 
2E 67 71 +4 8,5 
3E 70 74 +4 8,5 
6E 77 76 -1 4 
7E 78 80 +2 6,5 

Eksperimen 

8E 66 63 -3 2 

31,5 

Data di atas dianalisis menggunakan teknik analisis Pengujian 

Mann-Whitney karena data tersebut diambil dari dua sampel yang tidak 

saling terkait. Setelah dilakukan penghitungan statistik U, maka diperoleh 

hasil bahwa U hitung (U = 10,5) lebih besar dari U tabel (U = 5) dengan 

taraf nyata á = 0,05. Untuk penghitungan statistik U yang lebih lengkap, 

dapat dilihat pada lampiran F. 
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B. Pembahasan 

Berdasarkan data di atas, maka terlihat bahwa U hitung (U = 10,5) 

lebih besar dari U tabel (U = 5) dengan taraf nyata á = 0,05, sehingga sesuai 

aturannya maka hipotesis nol, yang menyatakan: tidak ada perbedaan antara 

harga diri remaja yang diberi perlakuan grafoterapi (kelompok eksperimen) 

dengan harga diri remaja yang tidak diberi perlakuan grafoterapi (kelompok 

kontrol), diterima. Dengan kata lain, hipotesis kerja atau hipotesis 

penelitian ini yang menyatakan: “ada perbedaan tingkat harga diri pada 

remaja antara sebelum diberi perlakuan grafoterapi dengan setelah diberi 

perlakuan grafoterapi, di mana harga diri pada remaja setelah diberi 

perlakuan grafoterapi lebih tinggi daripada sebelum diberi perlakuan 

grafoterapi”, ditolak. 

Setelah peneliti selidiki lebih dalam tentang penyebab ditolaknya 

hipotesis kerja dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa hal yang 

dapat menjadi penyebabnya, yaitu: 

1. Para subjek kelompok eksperimen merasa tidak nyaman dengan 

mengubah tulisan tangan mereka karena menurut mereka tulisannya 

menjadi lebih jelek dari biasanya. Pendapat mereka ini disampaikan 

oleh beberapa subjek kelompok eksperimen kepada peneliti. Jika dirujuk 

dengan teori pada Bab II, maka aspek kemauan dalam grafoterapi tidak 

terdapat pada subjek kelompok eksperimen ini. 

2. Hampir semua subjek kelompok eksperimen tidak benar-benar 

mengubah tulisan tangan mereka. Artinya mereka mengubah tulisan 

tangan mereka, dengan menaikkan t-bar setinggi tangkai, hanya ketika 

menulis untuk penelitian ini saja, namun dalam kehidupan sehari-hari, 
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ketika menulis di sekolah misalnya, mereka tidak mengubah tulisan 

mereka sehingga grafoterapi ini tidak membawa dampak yang 

signifikan bagi tingkat harga diri mereka. Hal ini berarti bahwa aspek 

keajegan dalam grafoterapi seperti yang telah dikemukakan dalam Bab 

II tidak ada pada subjek kelompok eksperimen. 

3. Dalam eksperimen ini, banyak variabel yang tidak dapat terkontrol, 

seperti kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari para subjek yang 

dapat mempengaruhi harga diri mereka, suasana hati para subjek ketika 

mengerjakan tugas (grafoterapi), dan lain-lain karena eksperimen ini 

tidak dilakukan dalam situasi yang terkondisi.  

4. Waktu yang digunakan dalam eksperimen ini kurang panjang sehingga 

perubahan harga diri yang sesungguhnya tidak dapat terlihat. Baldwin 

dan Hoffman (dalam Santrock, 2005, h. 175) menemukan bahwa 

fluktuasi harga diri pada remaja berhubungan dengan peristiwa-

peristiwa kehidupan dan kedekatan dengan keluarga. Dengan demikian 

untuk melihat terjadinya perubahan harga diri remaja memerlukan 

waktu yang cukup lama sehingga penelitian selama 30 hari belumlah 

cukup untuk melihat perubahan yang sesungguhnya. 

5. Meskipun tidak ada aspek yang gugur, dalam proses validitas dan 

reliabilitas alat ukur, banyak item gugur dan menyebabkan aspek-aspek 

yang valid dalam skala harga diri yang disusun tidak seimbang, 

sehingga alat ukur tidak mengukur dengan optimal. 

6. Penelitian ini mengukur harga diri hanya melalui skala harga diri saja 

sehingga kurang akurat. Banyak ahli berpendapat bahwa supaya lebih 

akurat dalam mengukur harga diri, sebaiknya menggunakan kombinasi 
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dari beberapa macam metode, seperti laporan diri, pengamatan oleh 

teman sebaya, dan observasi perilaku dalam bermacam-macam situasi 

(Santrock, 2005, h. 173). 

7. Backman, dkk (dalam Steinberg, 1989, h. 245) mengemukakan bahwa 

harga diri remaja dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kelas sosial, 

jenis kelamin, urutan kelahiran, dan kemampuan akademis. Lebih jauh 

penelitian Harter menunjukkan bahwa harga diri remaja dipengaruhi 

oleh penampilan fisik, kemampuan skolastik, penerimaan sosial, 

kemampuan perilaku, dan kemampuan atletik (dalam Santrock, 2005, h. 

175). Sehingga dengan demikian dalam meningkatkan harga diri remaja, 

tidak dapat hanya melalui terapi tulisan tangan saja tetapi juga 

memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi. 

8. Peneliti kurang teliti dalam memahami konsep harga diri secara umum 

dengan harga diri dalam grafologi. Harga diri yang dimaksud dalam 

grafologi berkaitan dengan aspirasi, target dalam hidup, harapan, dan 

ambisi. Sedangkan harga diri yang peneliti simpulkan dari teori 

berkaitan dengan rasa penghargaan dan penerimaan terhadap dirinya. 

Harga diri ini lebih bersifat sosial, karena mempunyai aspek rasa 

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

sendiri, dan penerimaan diri. Grafoterapi yang dilakukan dalam 

penelitian ini tidak dapat mempengaruhi aspek rasa diterima, rasa 

dibutuhkan, dan rasa mampu yang datangnya dari luar diri seseorang, 

namun hanya mempengaruhi aspek yang berasal dari dalam diri 

seseorang, yaitu kepercayaan diri, cinta diri sendiri, dan penerimaan diri. 

Dengan demikian perlakuan yang diberikan kurang mengena ke sasaran. 
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9. Pembagian subjek kelompok kontrol dan kelompok eksperimen hanya 

didasarkan pada usia saja tanpa memperhatikan kondisi harga diri 

subjek yang sepadan. 

Hal menarik untuk dicermati yaitu subjek kelompok eksperimen 

yang memiliki kenaikan skor harga diri (2E, 3E, dan 7E) ternyata mereka 

mengubah tulisan tangan mereka (menaikkan t-bar) tidak hanya ketika 

peneliti meminta mereka menulis saja, tetapi juga dalam tulisan sehari-hari 

mereka. Dengan demikian hal ini senada dengan hasil penelitian Stolle 

(dalam Levitt, 2005, h. 40-41) tentang dampak mengubah tulisan tangan 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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