
 

III. METODOLOGI PENELITIAN 
 
 
 
A. Metodologi Penelitian 

 
Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memperoleh hasil penelitian 

seperti yang diharapkan.  Ketepatan pemilihan metode dalam penelitian merupakan syarat yang 

sangat penting untuk mendapatkan objektivitas hasil penelitian yang optimal.  

 
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian survey. Metode penelitian 

survey merupakan salah satu jenis penelitian deskriptif. Arikunto (2005:236) menyebutkan ada 

beberapa jenis penelitian yang dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif yaitu : penelitian 

survey (survey studies), studi kasus (case studies), penelitian perkembangan (developmental 

studies), penelitian tindak lanjut (follow-up studies), analisis dokumen (documentari analysis), 

dan penelitian korelasional (correlational studies).  

 
Pengertian penelitian deskriptif itu sendiri menurut Arikunto (2005:234) adalah penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu suatu 

keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.  Jadi dapat dikatakan bahwa 

tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan 

akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari sebuah populasi atau daerah tertentu.  

Selanjutnya mengenai survey, Nazir (2005:56) menyatakan pengertian metode survey yakni 

penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan 

mencari keterangan-keterangan secara faktual.  Metode survey mendapatkan pembenaran 

terhadap keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung.  



 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode penelitian survey merupakan suatu bentuk 

metode penelitian deskriptif yang didalamnya terdapat kegiatan penyelidikan dan pengumpulan 

terhadap fakta suatu keadaan atau masalah yang sedang berlangsung, yang kemudian dianalisis 

dan ditafsirkan sehingga menghasilkan suatu bentuk informasi.  Informasi tersebut merupakan 

informasi yang apa adanya menggambarkan mengenai yang terjadi di suatu populasi atau tempat 

dimana data tersebut diambil.  

 
Berdasarkan pendapat tersebut, maka penggunaan metode survey dalam penelitian ini sangat 

tepat, karena sasaran kajian penelitian ini akan menggambarkan tentang unjuk kerja konselor 

sekolah dalam pelaksanaan program sesuai dengan kompetensi profesional konselor di sekolah 

menengah dan madrasah se kecamatan Terbanggi Besar tahun pelajaran 2012-2013. 

 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan diseluruh Sekolah Menengah dan Madrasah Negeri di Kecamatan 

Terbanggi Besar, yaitu SMA N 1, SMP N 1, SMP N 2, SMP N 4, SMP N 5, SMK N 1, SMK N 

2, SMK N 3, MAN 1 dan MTs N 1 Terbanggi Besar pada tanggal 20 Juli samapi 30 Juli tahun 

pelajaran 2012-2013. 

C. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006:108). Berarti populasi merupakan 

keseluruhan individu yang menjadi sasaran dalam penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh konselor sekolah di sekolah menengah kecamatan Terbanggi Besar tahun 

pelajaran 2012-2013yang berjumlah 18 konselor dengan rincian sebagai berikut: 

 
Tabel 3.1 Jumlah konselor sekolah menengah di Kecamatan Terbanggi Besar 



 
No. Nama Sekolah Jumlah Konselor 
1 SMA N 1 Terbanggi Besar 4 
2 MAN 1    Terbanggi Besar 1 
3 SMK N 1 Terbanggi Besar 1 
4 SMK N 2 Terbanggi Besar 1 
5 SMK N 3 Terbanggi Besar 2 
6 SMP N 1 Terbanggi Besar 2 
7 SMP N 2 Terbanggi Besar 2 
8 SMP N 4 Terbanggi Besar 1 
9 SMP N 5 Terbanggi Besar 2 
10 MTs N 1 Terbanggi Besar 1 
 Jumlah 18 

 
 
D. Variable Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

 
Menurut Sugiono (2011:60) variabel adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. 

Sedangkan menurut Arikunto (2006:118) menyatakan bahwa variabel adalah objek penelitian, 

atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.Dari pendapat terebut dapat disimpulkan 

bahwa variabel adalah gejala-gejala yang mengandung lebih dari satu nilai, baik dalam 

variasinya maupun dalam tingkatannya yang akan menjadi objek penelitian. Variabel dalam 

penelitian ini hanya satu variabel, yaitu variabel bebas (X), variabel bebas dalam penelitian ini 

adalahunjuk kerja konselor dalam pelaksanaan program bimbingan konseling di sekolah 

menengah dan madrasah  kecamatan Terbanggi Besar tahun pelajaran 2012-2013. 

 
2. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional berisi pengertian variabel yang akan dikembangkan. Variabel penelitian ini 

adalah unjuk kerja konselor dalam pelaksanaan program bimbingan konseling di sekolah 

menengah dan madrasah Kecamatan Terbanggi Besar tahun pelajaran 2012-2013.Dalam definisi 



operasional ini yang dimaksudkan unjuk kerja konselor sekolah dalam pelaksanaan program 

bimbingan konseling adalah cara kerja konselor dalam hal kemampuan konselor melaksanakan 

tugas dan perannya sebagai konselor yang profesional dalam pelaksanaan program bimbingan 

konseling di sekolah, meliputi kemampuan merancang program bimbingan dan konseling, 

kemampuan mengimplementasikan program bimbingan konseling dan kemampuan menilai 

proses serta hasil kegiatan bimbingan konseling. 

 
E. Uji Persyaratan Instrumen 

1. Uji Validitas dan Reliabelitas 

Suatu instrumen dikatakan valid apabila menunjukkan kesahihan sesuatu yang hendak diukur. 

Hal itu sesuai dengan pendapat Arikunto (2006 : 168) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Instrumen dikatakan valid 

apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat.  

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen, cukup dapat dipercaya 

untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. 

Instrumen yang dapat dipercaya dan reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. 

Apabila data diambil memang sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kalipun diambil 

hasilnya akan tetap sama ( Arikunto, 2006 : 154). 

 
Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen dilakukan dengan cara pemberian pendapat oleh 

ahli (judgment experts). Dalam hal ini setelah instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang 

akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. 

Para ahli diminta pendapatnya tentang instrument yang disusun itu. Jumlah tenaga ahli yang 

digunakan minimal tiga orang. Kemudian dilakukan analisis butir soal dengan uji keterbacaan 



instrument yang dilakukan oleh tiga orang konselor. 

 
a. Hasil uji ahli 

Berdasarkan uji konstruk yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat masukan dari para ahli 

yaitu sebagai berikut: 

1. Menurut Giyono, pada kisi-kisi angket indikator pertama mengenai perancangan program, 

sebaiknya ditambahkan deskriptor mengenai evaluasi dari penyusunan program sebelum 

pelaksanaan program. Kemudian pada indikator kedua mengenai pelaksanaan program, pada 

deskriptor kedua perlu ditambahkan personel yang melaksanakan program misalnya kepala 

sekolah, guru dan staf administrasi. 

 

2. Menurut Yusmansyah, kisi-kisi instrument sudah cukup memadai untuk dijadikan pedoman 

dalam penyusunan instrument. 

3. Menurut Ranni Rahmayanthi, terdapat pada penggunaan kalimat yang terlalu singkat dan 

perlu ditambahkan kalimat agar lebih jelas maknanya. 

 
F. Teknik Pengumpulan Data 

 
Agar suatu penelitian memperoleh data yang sejelas-jelasnya, maka diperlukan adanya metode 

dan instrumentasi pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah angket (check list) dan dokumentasi. Untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan pada penelitian ini akan digunakan berbagai metode yaitu: 

 
1. Angket  



Dalam pengumpulan data penulis menggunakan angket untuk memperoleh data sesuai masalah 

yang dikaji dalam penelitian ini. Angket ini digunakan untuk mengetahui karakteristik konselor 

sekolah yang diharapkan siswa di sekolahnya. 

 
Seperti yang telah dinyatakan Arikunto (2006:151) bahwa angket atau kuesioner adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Sedangkan jenis instrument 

pengumpulan data yang digunakan adalah angket dengan jenis angket tertutup. 

 
2. Dokumentasi 

Metode ini dimaksud untuk mencari dan meneliti bahan-bahan tertulis yang tercatat dalam arsip yang menyangkut 

kinerja konselor sekolah dalam melaksanakan program bimbingan konseling di sekolah. Peneliti akan mericek data-

data hasil evaluasi program dan arsip - arsip penunjang pelaksanaan program bimbingan konseling serta 

kelengkapan inventaris bimbingan konseling di sekolah. 

 
G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yaitu 

dengan cara mengungkapkan secara objektif temuan- temuan di lapangan yang dibantu dengan 

menggunakan tabel distribusi frekuensi untuk kemudian diinterpretasikan dengan kalimat- 

kalimat atau pertanyaan- pertanyaan yang mudah dipahami. Kegiatan yang dilakukan dalam 

analisis data adalah: 

1.  Mengumpulkan dan mengklarifikasikan data-data mengenai unjuk kerja konselor sekolah 

dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling  

2. Mendeskripsikan atau mengelompokkan hasil dari data yang telah diperoleh 

3.  Mempresentasikan dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling dengan rumus 

sebagai berikut: 
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Keterangan: 

F : jumlah jawaban dari seluruh item 

N : jumlah perkalian item dengan responden 

P : prosentase 

( Hartono, 2004 ) 
 
4. Mengadakan pembahasan hasil penelitian ini dan sekaligus menarik suatu kesimpulan dari 

penelitian yang telah dilakukan. 

 


