
III. METODE PENELITIAN 

 
 
 
 

A. Metode Penelitian 
 
Salah satu ciri dari kegiatan ilmiah adalah terdapat suatu metode yang tepat dan sistematis 

sebagai penentu ke arah pemecahan masalah. Ketepatan memilih metode merupakan persyaratan 

yang utama agar dapat tercapai hasil yang diharapkan. Metode penelitian ini membantu dalam 

penyelenggaraan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2010:2), 

metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

dan kegunaan tertentu.  

 
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode quasi eksperimen dengan Pretst – 

Posttest Design.Wiersma (dalam Emzir 2009),Bentuk desain eksperimen ini merupakan 

pengembangan dari true experimental design, yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai 

kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel 

luar yang mempengaruhi pelaksanaan experimen. Walaupun demikian, desain ini lebih baik dari 

pre-experimental design. Quasi Experimental Design digunakan karena pada kenyataannya sulit 

medapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. Apakah setelah diberi perlakuan 

ada perubahan atau tidak. Hal ini bertujuan agar hasil perlakuan dapat diketahui dengan lebih 

akurat, karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Metode ini 

dilaksanakan  untuk menerapkan layanan konseling kelompok dalam membantu siswa yang 

kurang mandiri untukmerencanakan studi lanjut. 

 
Desain tersebut digambarkan sebagai berikut: 

O1 x  O2 



 

 

Gambar 3.1.  Pola One-Group Pretest-Posttest Design 

(Sugiyono, 2011:75) 

Keterangan: 

O1 :  Nilai Pretest (pengukuran pertama, kemandirian  sebelum dilakukan layanan konseling 

kelompok). 

X :  Perlakuan (pelaksanaan layanan konseling kelompok pada siswa kelas VIII SMP Negeri 5 

Bandar Lampung). 

O2 : Posttest/kondisi setelah diberikan perlakuan (pengukuran kedua, kemandirian setelah 

dilakukan layanan konseling kelompok). 

 
Untuk memperjelas pelaksanaan dalam penelitian ini disajikan tahap-tahap rancangan 

eksperimen, yaitu: 

1. Melakukan Pre-test adalah pemberian tes pertama kepada siswa sebelum diadakan 

perlakuan, yaitu layanan konseling kelompoksehingga diperoleh hasil siswa yang memiliki 

tingkat kemandirian yang rendah. 

2. Memberikan perlakuan (treatment) adalah pemberian perlakuan kepada siswa yang 

memiliki kemandirian rendah dengan menggunakan layanan konseling kelompok. 

3. Melakukan Post-test sesudah pemberian perlakuan dengan menggunakan layanan 

konseling kelompok dengan tujuan untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan layanan 

konseling kelompokapakah efektif atau berhasil dalam meningkatkan kemandirian siswa. 



4. Proses analisis data dengan menggunakan Uji Wilcoxon. 

 
B. Subjek Penelitian 

Subjek adalah sumber data untuk menjawab masalah. Subjek dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas VIII di SMP Negeri 5 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2012/2013 yang 

tersebar dalam 4 kelas. Setelah diadakan penyebaran skala, akan dipilih 8 siswa yang 

memiliki kemandirian rencana studi lanjut paling rendah untuk melaksanakan konseling 

kelompok. 

 
Untuk mengetahui siswa yang memiliki kemandirian rencana studi lanjut yang rendah dapat 

diketahui berdasarkan hasil penyebaran skala kemandirian, skala tersebut disebarkan kepada 

seluruh siswa yang mana masing-masing kelas berjumlah 30 siswa. Berdasarkan hasil 

penyebaran skala tersebut, terdapat 8 siswa yang memiliki kemandirian rencana studi lanjut 

yangrendah. 

 

Tabel 1. Data siswa yang memiliki kemandirian rencana studi lanjut yangrendah 

No Nama Kelas 

1 Desmiatun Ahmad H VIII B 

2 Cut Tiari VIII B 

3 Febri Yanti VIII B 

4 Anggri Novri VIII C 

5 Rini Iqtara VIII C 

6 Maulidza Aulia VIII D 

7 Mutiara Latifah VIII D 

8 Ahmad Sepyadi VIII F 

 



Alasan peneliti menggunakan subjek penelitian adalah karena penelitian ini merupakan aplikasi 

layanan konseling kelompok untuk meningkatkan kemandirian rencana studi lanjut dan hasil dari 

proses konseling kelompok ini tidak dapat digeneralisasikan antara subjek yang satu tidak dapat 

mewakili subjek yang lain karena setiap individu berbeda. 

 

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

 

1.   Variabel Penelitian 

 

Variabel adalah subjek suatu penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu penelitian. 

Variabel  penelitian menjelaskan tentang apa dan bagaimana penelitian ini. Arikunto (2006: 

118) menyatakan, variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian. Dari pernyataan Arikunto di atas, maka penulis menyatakan bahwa dalam 

penelitian ini terdapat 2 buah variabel, yaitu variabel penyebab atau variabel bebas (X) dan 

variabel akibat atau terikat (Y).  

 
 
Variabel penelitian ini adalah :  

a.  Variabel Bebas (X)  

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang diselidiki pengaruhnya. Dalam 

penelitian ini sebagai variabel bebas adalah layanan konseling kelompok 

b.  Variabel Terikat (Y)     

Variabel terikat adalah variabel yang timbul sebagai akibat dari variabel bebas. Sebagai 

variabel terikat adalah kemandirian rencana studi lanjut.  

 
Hubungan antar kedua variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 



 

Variabel Bebas                       Variabel Terikat  

Gambar 3.2.  Hubungan antar Variabel 

 

2.   Definisi Operasional Variabel 
 

Definisi operasional merupakan uraian yang berisi perincian sejumlah indikator yang dapat 

diamati dan diukur untuk mengidentifikasikan variabel atau konsep yang digunakan.  

 
Definisi operasional berisi pengertian variabel yang akan dikembangkan. Variabel yang 

terdapat dalam penelitian ini adalah kemandirian rencana studi lanjut dan konseling 

kelompok 

 

a. Kemandirian rencana studi lanjut adalah kemampuan individu untuk menentukan sikap, 

memilih dan menentukan sendiri rencana studi lanjut yang diinginkannya, tidak 

bergantung pada orang lain, sehingga usaha yang dilakukannya tersebut dapat 

membuahkan hasil yang maksimal sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan yang 

dimilki individu tersebut. 

 
Adapun indikator siswa yang mandiri dalammerencanakan studi lanjut adalah apabila 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Mampu mengatasi masalah. 

b. Memiliki inisiatif. 

c. Mempunyai rasa percaya diri. 

d. Memiliki perencanaan karier di masa depan. 

e. Bertanggung jawab. 



 

b. Konseling Kelompok merupakan bentuk khusus dari layanan konseling, yaitu wawancara 

konselng antara konselor dengan beberapa orang sekaligus yang tergabung dalam suatu 

kelompok kecil. Konseling kelompok ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah 

anggota kelompok. Terdapat empat tahap layanan konseling kelompok yaitu: tahap 

pembentukan, peralihan, kegiatan dan pengakhiraan. 

Merujuk definisi dari konseling kelompok di atas, maka peneliti mendefinisikan 

konseling kelompok merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh pemimpin 

kelompok, yaitu guru pembimbing (konselor) dalam suasana kelompok untk membahas 

masalah anggota kelompok melalui pengembangan dinamika kelompok. Bagi siswa yang 

memiliki kemandirian rencana studi lanjut yang rendah, proses pelaksanaan layanan 

konseling kelompok merupakan media untuk mengembangkan diri dalam pembentukan 

kepercayaan dirinya. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengunpulan data adalah cara – cara yang digunakan untuk memperoleh data atau 

informasi yang diperlukan dalam penelitian guna mencapai objektivitas yang tinggi. Untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 
1. Skala Kemandirian 

Teknik utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan skala kemandirian. 

Peneliti menggunakan skala psikologi, karena skala psikologi merupakan alat yang 

digunakan untuk mengukur atribut psikologis (Azwar, 2005:3).Atribut psikologi pada 



penelitian ini adalah kemandirian. Alat yang digunakan dalam skala psikologi yaitu 

kemandirian. Skala kemandirian digunakan untuk mengetahui tingkat kemandirian siswa 

sebelum dan sesudah diberikan konseling dengan menggunakan layanan konseling 

kelompok. 

  
Skala kemandirian dibuat sendiri oleh penulis dengan beberapa alternatif jawaban. 

Pernyataan dalam skala kemandirian dibuat berdasarkan indikator ciri-ciri kemandirian yang 

didapat dari definisi operasional. 

Pernyataan dibuat dalam dua bentuk, yaitu pernyataan yang bersifat mendukung dan yang 

tidak mendukung. Setiap item pernyataan disediakan lima alternatif jawaban yaitu sangat 

sesuai (SS), sesuai (S), kurang sesuai (KS), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS), 

Pernyataan yang baik ditentukan dengan memberi bobot nilai berdasarkan jawaban langsung 

dengan metode summated ratings yang bertujuan memberikan skor pada alternatif jawaban 

setiap pernyataan.   

Berikut ini skor nilai dari masing-masing alternatif jawaban berdasarkan perhitungan 

summated ratings : 

Tabel 2. Skor Nilai Alternatif Jawaban 

Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SS S KS TS STS 

Favourable 5 4 3 2 1 
Unfavourable 1 2 3 4 5 

 
 

Adapun penskoran skala kemandirian siswa dikategorikan menjadi 3 yaitu : tinggi, sedang 

dan rendah. Untuk mengkategorikannya, terlebih dahulu ditentukan besar intervalnya dengan 

ketentuan rumus interval sebagai berikut : 



   i =  NT-NR 

         K 

 

Keterangan: 

i  =  interval 

NT  =  nilai tertinggi 

NR  =  nilai terendah 

K  =  jumlah kategori 

(Hadi, 2006) 

Nilai tertinggi (Nt) : 35 x 5 = 175 

Nilai terendah (Nr) : 35 x 1 = 35 

Kriteria  (k)  : 3 

 

Interval:    

 
Keterangan kriteria: 

129 – 175  = tinggi  
82 – 128        = sedang 
35 – 81         = rendah 

 

Tabel 3. Kisi-Kisi Skala Kemandirian 

Variabel Indikator Deskriptor Jml 
Kemandirian 

Rencana 

Studi Lanjut 

 

1. Mampu   
Mengatasi 
Masalah  

 
 

2. Memiliki 
Inisiatif 

1.1 Memiliki kemampuan dalam 
menyelesaikan masalah sendiri 
Tidak mudah putus asa 

1.2 Tidak bergantung dengan orang     
        lain 
2.1 Melakukan sesuatu atas keinginan 

diri sendiri  

3 
 
 
3 
 
4 
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3. Memiliki Rasa 

Percaya Diri 
 
 
4. Memiliki 

Perencanaan 
Karier 

 
5. Bertanggung 

Jawab 

2.2 Kreatif 
3.1 Percaya pada kemampuan yang    
       dimiliki 
3.2  Berani mengambil keputusan 

sendiri 
3.3  Merasa puas dengan keputusan 

sendiri 
4.1 Memiliki cita-cita  
4.2 Memiliki tujuan yang akan dicapai 
5.1 Berani menerima konsekuensi dari 

setiap keputusan yang diambil 
5.2 Memanfaatkan waktu dengan baik 

 

4 
4 
 
4 
 
4 
 
5 
3 
3 
 
3 
 
 

 

 

 

 

E. Uji Instrumen 
 
1. Uji Validitas Instrumen 
 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat – tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen. Menurut Sugiyono (2011:121), ”valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur”.  Instrumen yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data itu valid.  

 
Pengujian validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruksi (construct 

validity), dengan menggunakan pendapat dari para ahli (judgement expert). Setelah instrumen 

dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, para ahli 

diminta pendapatnya tentang instrumen yang telah disusun. Setelah pengujian instrumen selesai, 



maka diteruskan dengan uji coba instrumen. Instrumen yang telah disetujui dicobakan kepada 

subjek. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengukuran skala kemandirian. 

 
Penelitian ini menggunakan validitas construct karena yang akan diukur pada penelitian ini 

bersifat gejala. Instrumen yang menggunakan validitas construct  jika  instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur gejala sesuai dengan yang didefinisikan. (Sugiyono, 2011:123)  

 
Peneliti telah melaksanakan uji validitas kontruksi dengan tiga orang ahli. 

 
Analisis item yang digunakan untuk menguji validitas item dalam penelitian ini, yaitu dengan 

menggunakan pembobotan proporsi. Adapun langkah-langkah untuk menguji pembobotan skor 

item pada skala yang diungkapkan Azwar (2005:48) sebagai berikut: 

1. Menghitung jawaban subjek responden secara langsung atas 5 alternatif jawaban yang sudah 
disediakan, dengan menghitung frekuensi (f) jawaban subjek untuk masing-masing kategori 

2. Menghitung proporsi (p) masing-masing respon dengan cara membagi frekuensi di tiap respon 
dengan jumlah responden keseluruhan, yaitu sebagai berikut : 

        p=
n

f  

Keterangan : 
p       = proporsi    

 f jumlah frekuensi tiap kategori 

 n       = jumlah responden keseluruhan 
3. Menghitung proporsi kumulatif (pk) atau cumulative proporsi (CP) untuk masing-masing 

kategori 
4. Menghitung titik tengah proporsi kumulatif (pk – t ) atau menghitung mid poin masing-masing 

CP, yaitu dengan rumus : 
       Mdp CP = CP + 0,5 (P) 

 Keterangan : 
Mdp CP = Mid point CP   0,5 = angka tetap 

5. Mencari nilai z dari tabel Febriasi normal 
6. Menentukan titik nol pada respon paling kiri atau paling rendah 
7. Setelah bobot skala per item diketahui, maka akan didapatkan item skala yang valid atau tidak 

serta tahap menentukan skor respon untuk setiap item. 
 
 



Untuk mengetahui apakah item-item pada skala dapat memberikan kontribusi terhadap variabel 

yang diteliti, maka dapat dilakukan dengan mengkorelasikan antara skor tiap item pada 

instrumen dengan skor total, menggunakan rumus korelasi product moment dari Pearson.  

 
Adapun rumus product moment dari Pearson, sebagai berikut: 
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Keterangan : 

rxy  = koefisien korelasi antara X dan Y 

X  = jumlah skor butir, masing-masing item 

Y  = jumlah skor total 

N = jumlah responden 

 2X  = jumlah kuadrat butir 

 2Y  = jumlah kuadrat total 

Selanjutnya keputusan dengan membandingkan rhit dengan rtab . jika rhit > rtab berarti pernyataan 

valid, tetapi jika rhit < rtab berarti pernyataan tersebut tidak valid. 

 
Uji coba skala dilakukan sebelum skala dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian. Skala 

disebarkan kepada 30 orang siswa di luar subjek penelitian. Berdasarkan hasil uji coba 

didapatlah 35 item yang valid dari 62 item. Adapun r tabel yang digunakan sebagai batas 



validitas dari instrumen yang digunakan adalah 0,361 sesuai ketentuan dari r tabel dengan 

responden sebanyak 30 orang.  

 

2.  Uji Reliabilitas 

 

Reliabilitas adalah jika suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk dapat dipergunakan sebagai 

alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2006:178). 

 
Untuk menguji reliabilitas skala dalam penelitian ini maka teknik uji yang digunakan adalah 

dengan menggunakan rumus alpha  karena skor yang diberikan bukan 1 atau 0. Hal ini sesuai 

menurut Arikunto (2006:171) yang menyatakan bahwa ”untuk mencari reliabilitas instrumen 

yang skornya bukan 1 dan 0 menggunkan rumus alpha”  

 
Berikut adalah Rumus Alpha : 
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Keterangan :  

11r  = Reliabilitas instrument 

k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 2

b  = Jumlah varians butir 

2

1  = Varians total 

 

Menurut Arikunto (2006:73), untuk mengetahui tinggi rendahnya reliabilitas menggunakan 

kriteria sebagai berikut : 

0,8 - 1,00 = sangat tinggi 

0,6 - 0,799 = tinggi 

0,4 - 0,599 = cukup 

0,2 - 0,399 = rendah 



0 < 0,200 = sangat rendah 

Berdasarkan hasil pengolahan data uji coba instrument ada 35 item yang memiliki kontribusi 

yang besar dengan reliabilitas yang tinggi yakni 0,899 dengan rtabel  0,361. Berdasarkan kriteria 

reliabilitas yang telah dikemukakan oleh Basrowi dan Kasinu di halaman sebelumnya, maka 

dapat diketahui bahwa tingkat reliabilitas skala adalah sangat tinggi. 

 

 

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya ialah melakukan analisis data yakni, pelaksanaan 

layanan konseling kelompok dalam upaya meningkatkan kemandirian rencana studi lanjut 

siswa.Dengan analisis data maka akan dapat membuktikan hipotesis dan menarik kesimpulan 

tentang masalah yang akan diteliti. 

Karena penelitian ini menggunakan metode quasi eksperimen dengan one-group pretest-postttest 

yaitu untuk mengetahui dampak dari sebuah perlakuan lalu mengamati akibat dari perlakuan 

tersebut, maka pendekatanefektif yang digunakan untuk melihat apakah hasil dari perlakuan 

yang telah diberikan efektif atau tidak, yaitu dengan membandingkan nilai-nilai antara pre-test 

dan post-test.  

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan statistik non parametrik 

berupa uji Wilcoxon, karena membandingkan dua variabel dengan sampel yang sama. Adapun 

rumus yang digunakan adalah : 
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Keterangan: 

T = Jumlah jenjang yang kecil 

n = Jumlah sampel 

 
Dari hasil hitung tersebut dikonsultasikan dengan indeks tabel wilcoxon. Jika hasil analisis data 

lebih besar dari indeks tabel wilcoxon, berarti penggunaan layanan konseling kelompokefektif 

dalam meningkatkan kemandirian rencana studi lanjut siswa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


