
38 
 

 
 
 
 

III. METODOLOGI PENELITIAN 
 
 
 

A. Metode Penelitian 
 
 
Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk 

mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Penggunaan metode 

dimaksudkan agar kebenaran yang diungkapkan benar-benar dibentengi 

dengan bukti ilmiah yang kuat. Dengan metode yang tepat akan 

meningkatkan objektivitas hasil penelitian, karena merupakan penemuan 

kebenaran yang memiliki tingkat ketepatan (validitas) dan tingkat 

kepercayaan (reliabilitas) yang tinggi.  

 
Menurut Nazir (2005: 54) metode penelitian deskriptif adalah “Metode 

yang dipergunakan untuk meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, 

suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, maupun suatu kelas peristiwa yang 

memiliki tujuan untuk membuat gambaran, atau lukisan secara sistematis, 

faktual, dan akuran tentang fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara 

fenomena yang diteliti”. 

Metode deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang 

keadaan-keadaan nyata yang sedang berlangsung. Tujuan utama dalam 

penggunaan metode ini adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaaan 

yang sementara berjalan saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-

sebab dari suatu gejala tertentu. Pada prinsipnya penelitian deskriptif 



39 
 

adalah cara yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan 

menjawab pertanyaan dilapangan dengan teori-teori, konsep-konsep dan 

data hasil penelitian di lapangan. 

Sedangkan menurut Sugiyono (2011:207) bahwa “deskriptif digunakan 

untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi”. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, 

karena dengan metode ini penulis ingin menunjukkan keadaan sebenarnya 

mengenai unjuk kerja konselor sekolah dalam pelaksanaan layanan 

bimbingan dan konseling di SMA Negeri Bandarlampung.  

 
B. Tempat dan Waktu Penelitian  

 
 Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri Bandarlampung. Waktu penelitian 

adalah Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 
C. Populasi Penelitian 

 
Menurut Sugiyono (2011:117) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya”. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga 

objek dan bisa berupa benda lain, bukan sekedar jumlah yang ada pada 
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objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik, 

atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. 

 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konselor sekolah yang ada di 

SMA Negeri Bandarlampung. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti di SMA Negeri Se-Bandar Lampung, terdapat 72 konselor sekolah 

didengan rincian sebagai berikut:  

Tabel. 3.1. Jumlah Populasi Penelitian di SMA Negeri 

Bandarlampung 

NO NAMA SEKOLAH Jumlah Konselor Sekolah 

1. SMA N1 Bandar Lampung 6 
2. SMA N 2 Bandar Lampung 8 
3. SMA N 3 Bandar Lampung 3 
4. SMA N 4 Bandar Lampung 3 
5. SMA N 5 Bandar Lampung 3 
6. SMA N 6 Bandar Lampung 4 
7. SMA N 7 Bandar Lampung 6 
8. SMA N 8 Bandar Lampung 5 
9. SMA N 9 Bandar Lampung 7 
10. SMA N 10 Bandar Lampung 3 
11. SMA N 11 Bandar Lampung 3 
12. SMA N 12 Bandar Lampung 3 
13. SMA N 13 Bandar Lampung 4 
14. SMA N 14 Bandar Lampung 3 
15. SMA N 15 Bandar Lampung 5 
16. SMA N 16 Bandar Lampung 4 
17. SMA N 17 Bandar Lampung 2 

 Jumlah 72 
 

 

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini hanya satu variabel, yaitu unjuk kerja konselor 

sekolah. 
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2. Definisi Operasional Variabel 

 
Menurut Winkel (1991:105) unjuk kerja adalah kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan konselor sekolah dalam memberikan layanan bimbingan dan 

konseling di sekolah. Konselor sekolah adalah seorang tenaga profesional 

yang memperoleh pendidikan khusus di perguruan tinggi dan mencurahkan 

seluruh waktunya pada pelayanan bimbingan. Unjuk kerja konselor sekolah 

pada dasarnya merupakan perwujudan konselor sekolah yang secara sadar 

dan terarah untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. 

Definisi operasional berisi pengertian variabel yang akan dikembangkan. 

Pada penelitian ini terdapat satu variabel penelitian yaitu unjuk kerja konselor 

sekolah dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Maka yang 

dimaksud dengan unjuk kerja konselor sekolah dalam kegiatan layanan 

bimbingan dan konseling adalah cara kerja konselor sekolah dalam 

melaksanakan tugas dan peranannya dalam layanan bimbingan dan konseling 

bagi siswa yang meliputi: layanan orientasi, informasi, penempatan dan 

pnyaluran, pembelajaran, konseling perorangan, bimbingan kelompok, dan 

konseling kelompok.  

Jadi yang dimaksud dengan unjuk kerja konselor sekolah adalah cara kerja 

atau kinerja konselor sekolah dalam mewujudkan tugas dan perannya dalam 

melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Unjuk kerja konselor 

sekolah yang menjadi penelitian ini adalah unjuk kerja konselor dalam 

pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri Bandar 
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Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013 yang memiliki kualifikasi dari 

bimbingan dan konseling. 

E. Teknik Pengumpulan Data  

 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

angket dan wawancara. Hal ini untuk mengetahui unjuk kerja konselor 

sekolah dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, apakah sudah 

maksimal, atau belum terlaksana secara optimal. 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan pada penelitian ini akan 

digunakan berbagai metode yaitu:  

1. Angket 

 
Dalam penelitian ini, menggunakan angket. Mengingat sample penelitiannya 

tidak berfokus pada satu tempat, yaitu terdapat di 17 sekolah yang berada di 

Kota BandarLampung. Disamping itu juga dapat lebih mengoptimalkan 

waktu. Angket merupakan salah satu alat pengumpul data yang berisi 

pertanyaan atau pernyataan. 

 
Angket yang dibuat adalah angket yang mengungkap pelaksanakan layanan 

bimbingan dan konseling. Dalam kriteria dari angket tersebut dibuat dengan 2 

alternatif jawaban yaitu: Ya dan Tidak . 

 
2. Dokumentasi  

 
Metode ini dimaksud untuk mencari dan meneliti bahan-bahan tertulis yang 

tercatat dalam arsip yang menyangkut kinerja guru pembimbing dalam 
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melaksanakan bimbingan konseling di sekolah. Peneliti akan mericek data-

data hasil evaluasi program dan arsip - arsip penunjang penyusunan program 

bimbingan konseling serta kelengkapan inventaris bimbingan konseling di 

sekolah. 

F. Uji Pernyataan Instrumen 

 
Dalam suatu penelitian, hendaknya harus dilakukan terlebih dahulu pengujian 

terhadap instrumen yang akan digunakan. Pengujian tersebut diantaranya 

adalah pengujian validitas dan reliabilitas. Dengan menggunakan instrumen 

yang valid dan reliabel dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil 

penelitian akan menjadi valid dan reliabel. 

 
1. Uji Validitas 

 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Arikunto (2006: 168) menyebutkan bahwa 

sebuah instrumen dikatakan valid apabila mengukur apa yang diinginkan. 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat.  

 
Validitas instrumen dilakukan secara eksternal dengan pengujian validitas 

konstrak. Dalam pengujian terhadap validitas konstrak dapat digunakan 

pendapat ahli (judgmen experts). Dalam hal ini setelah instrumen dikonstruksi 

tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, 

maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli untuk meminta pendapatnya 
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jika dirasa instrumen tersebut sudah benar, setelah konsultasi dengan ahli 

selanjutnya diteruskan dengan uji coba instrument. 

Setelah data ditabulasikan, maka pengujian validitas konstrak dilakukan 

dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antara sekor item 

instrumen dalam suatu faktor, dan mengkorelasikan skor faktor dengan skor 

total dengan menggunakan rumus product moment yang dikemukakan oleh 

Pearson (dalam Arikunto 2006: 170). 

��� ===
�(∑ ��)−(∑ �)(∑ �)

��{� ∑ �2−(∑ �)2�− �� ∑ �2−(∑ �)2�
 

 
Keterangan :  

r
xy  : koefisien korelasi

 

∑X : skor butir item  
∑Y :  jumlah skor total  
N  : jumlah responden. 
 
 

a. Hasil Uji Validitas 

 
Melalui hasil perhitungan instrumen dengan menggunakan rumus product 

moment dengan bantuan computer melalui program SPSS (Statistic Product 

Service Solution), setelah dilakukan perhitungan maka instrument tersebut 

dinyatakan valid dengan tingkat kevalidan 0,362-0,999.  Berdasarkan hasil uji 

validitas yang telah dilakukan oleh peneliti, ternyata masih terdapat beberapa 

kesalahan pada kisi-kisi angket dan perlu diperbaiki. Kesalahan-kesalahan 

tersebut diantaranya adalah terdapat pada indikator ketigabelas, pada 

indikator tersebut kurang sesuai dengan definisi operasional yang ada, 

sehingga harus diperbaiki dan disesuaikan. Dan kesalahan juga terdapat pada 
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indikator kedua puluh tujuh, selain itu juga terdapat kesalahan pada indikator 

ketiga puluh satu dan keempat puluh sembilan, pada indikator tersebut kurang 

sesuai dengan definisi operasional yang ada.  

 
2. Uji Reliabilitas  

 
Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen, 

cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah baik. Arikunto (2006: 178) menyatakan 

instrumen yang dapat dipercaya, yang reliabel  akan menghasilkan data yang 

dapat dipercaya juga. Apabila data yang diambil memang sesuai dengan 

kenyataannya, maka berapa kalipun diambil hasilnya akan tetap sama.  

 
Reliabilitas instrumen dilakukan secara internal dengan menganalisis 

konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik belah dua dari 

Spearman Brown (Split half).  

�� =
���

� + ��
 

Keterangan : 

ri   : reliabilitas internal seluruh instrumen 

rb   : korelasi product moment antara belahan pertama dan 

kedua 

 

G. Teknik Analisis Data 

 
Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data dari seluruh 

responden atau sumber data telah terkumpul. Dalam penelitian ini teknik 
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analisis data yang digunakan adalah metode statistik deskriptif. Seperti yang 

diungkapkan oleh Sugiyono (2010:208) penelitian yang dilakukan pada 

populasi (tanpa diambil sampelnya) jelas akan menggunakan statistik 

deskriptif dalam analisisnya.  

 
Dengan menggunakan statistik deskriptif peneliti hanya ingin 

mendeskripsikan data dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk populasi dimana data diambil. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh 

Sugiyono (2010:207-208) bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.  

 

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data adalah :  

1. Mengumpulkan data yang diperoleh dari angket. 

2. Mengelompokkan hasil dari data yang telah diperoleh.  

3. Menpersentasikan hasil data yang telah dikelompokkan tersebut dengan 

menggunakan rumus persentase yang dikemukakan oleh Ali (1985: 184). 

� = ���% � 
�

�
 

keterangan :  

P  : prosentase 
n  : jumlah jawaban dari seluruh item  
N  : jumlah perkalian item dengan responden 
  

4. Mengadakan pembahasan hasil penelitian ini dan sekaligus menarik suatu 

kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. 




