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III. METODE PENELITIAN 
 
 
 
A. Waktu dan Tempat 
 
 
Penelitian ini dilakukan pada tahun ajaran 2008/2009 bertempat di SMA Negeri 7 

Bandar Lampung. 

 
 
B. Metode Penelitian 
 
 
Metode merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah penelitian, karena 

dengan adanya metode maka akan memberikan garis-garis yang jelas yang dapat 

menunjukkan ilmiah atau tidaknya suatu penelitian. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif menurut 

suharsimi arikunto adalah : “Suatu metode dalam penelitian status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang” 

 
Sedangkan metode deskriptif menurut Hadari Nawawi (1993) dalam Husaini 

Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2008:129) adalah : 

“Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta 

yang tampak atau sebagaimana adanya”. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif memusatkan 

perhatiannya pada suatu penemuan fakta-fakta (fact Finding) sebagaimana 

keadaan yang sebenar-benarnya. Agar pemberian bobot lebih tinggi pada metode 

ini, maka fakta atau data yang ditemukan harus diberi arti, sehingga tidak hanya 

sekedar menyajikan secara deskriptif melainkan data atau fakta tersebut akan 

dikumpulkan kemudian diolah dan ditafsirkan.  

 
Dikarenakan penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara 

terperinci tentang keadaan atau fenomena tertentu dan menggambarkan secara 

sistematis data atau fakta yang diteliti secara tepat.  Pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang memungkinkan dilakukan 

pencatatan dan analisis data hasil penelitian secara eksak dan menganalisis 

datanya menggunakan perhitungan statistik.  

 
 
C. Variabel Penelitian 

 
Variabel adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian. 

Variabel penelitian ini juga dinyatakan sebagai faktor-faktor yang berperan dalam 

peristiwa atau gejala yang diteliti (Sumadi Suryabrata, 2000: 72). 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Bebas 

Merupakan Variabel yang akan mempengaruhi variabel terikat atau yang 

disebut dengan Variabel  X. Variabel  bebas dalam penelitian ini adalah 

Sikap guru terhadap layanan bimbingan dan konseling.  
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2. Variabel Terikat 

Merupakan Variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau yang 

disebut variabel Y. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Partisipasi 

guru bidang studi dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. 

 
D. Definisi Operasional Variabel 
 
 
Untuk mempelajari variabel yang akan diteliti secara operasionalnya, maka perlu 

definisi operasional variabel, baik variabel bebas maupun variabel terikat. Moh. 

Nazir (2005:152) mengatakan bahwa definisi operasional adalah suatu definisi 

yang diberikan kepada suatu variabel atau konstrak dengan cara memberi arti atau 

menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang 

diperlukan untuk mengukur konstrak atau variabel tersebut. 

Secara terinci definisi operasional dalam penelitian ini adalah : 

1. Sikap Guru Terhadap Layanan Bimbingan dan  

    Konseling (Variabel Bebas) 

    Sikap disini merupakan sistem yang berlangsung terus menerus dalam diri  

    seseorang yang mencakup komponen kognitif, afektif dan konatif. Sikap  

    guru terhadap layanan bimbingan dan konseling ini digambarkan melalui  

    penilaian guru terhadap tugasnya dalam membantu melaksanakan kegiatan  

    bimbingan dan konseling. Sikap tersebut mencakup aspek kognitif yaitu yang  

    berhubungan dengan keyakinan tentang bimbingan dan konseling, aspek afektif  

    yang berhubungan dengan penilaian guru terhadap bimbingan dan konseling  

    yang dapat berupa rasa senang atau tidak senang. Sedang aspek konatif 

    berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap, yaitu  
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    kesediaan untuk melakukan kegiatan bimbingan dan konseling. Sikap guru   

    terhadap layanan bimbingan dan konseling ini digambarkan melalui  

    pemahaman guru terhadap tugasnya dalam membantu layanan bimbingan dan   

    konseling agar lebih optimal. 

    Adapun indikator dari sikap guru bidang studi terhadap layanan bimbingan dan  

    konseling adalah : 

     1. Keyakinan tentang kegiatan bimbingan dan konseling 

     2. Penilaian guru terhadap kegiatan bimbingan dan konseling. 

     3. Kesediaan untuk melakukan kegiatan bimbingan dan konseling.  

 
2. Partisipasi Guru dalam Bimbingan dan Konseling (Variabel Terikat) 

    Yang dimaksud dengan partisipasi guru bidang studi  dalam bimbingan dan  

     konseling adalah keterlibatan guru dalam melakukan kegiatan bimbingan dan  

     konseling, adapun indikator dari partisipasi guru bidang studi dalam bimbingan  

     dan konseling adalah : 

    1. Keterlibatan mental dan emosional. 

    2. Memberikan kontribusi dalam bimbingan dan konseling. 

    3. Turut bertanggung jawab dalam pelaksanaan bimbingan dan  

        konseling. 
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E. Populasi dan Sampel 
 
 
1. Populasi  
 
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah seluruh guru bidang studi SMA Negeri 7 Bandar Lampung yang 

berjumlah 55 orang. Dalam penelitian ini menggunakan seluruh anggota populasi 

atau sampel total dikarenakan anggota populasinya relatif kecil. Adapun 

rinciannya sebagai berikut : 

Tabel 1. Populasi guru bidang studi SMA Negeri 7 Bandar Lampung 

No MATA PELAJARAN JUMLAH 

1 Matematika 4 

2 PPKn 3 

3 B. Indonesia 5 

4 Sejarah 4 

5 B. Inggris 4 

6 Penjaskes 2 

7 Fisika 4 

8 Biologi 2 

9 Kimia 5 

10 Ekonomi 4 

11 Geografi 3 

12 Sosiologi 4 

13 Agama Islam 2 

14 B. Arab 2 

15 Kesenian 2 

16 Komputer 3 

17 Agama Kristen 1 

18 Mulok 1 

 Total 55 
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2. Sampel 

Dikarenakan populasinya tidak mencapai 100 maka sampelnya adalah sampel 

total  yang berjumlah 55 orang. 

 
F. Teknik Pengumpulan Data 
 
 
1. Skala Sikap 
 
 
Berikut ini adalah tabel pembobotan skala sikap. 
 
Tabel 2. bobot skor skala sikap 

No Pernyataan Kategori Responden 
SS S R TS STS 

F      
P = F/N      
Pk      
Pk Tengah      
Z      
Z +      
Nilai Skala      
 
Sikap guru bidang studi terhadap layanan bimbingan dan konseling diukur dengan 

menggunakan skala sikap yang memuat indikator tentang sikap guru bidang studi 

terhadap layanan bimbingan dan konseling, dengan bentuk nilai Sangat Setuju 

(SS), Setuju (S), R (Ragu-Ragu), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). 

Untuk pernyataan positif  (SS) skor 4, (S) skor 3, (R) skor 2, (TS) skor 1, (STS) 

skor 0. 

Untuk pernyataan negatif (SS) skor 0, (S) skor 1, (R) skor 2, (TS) skor 3, (STS) 

skor 4. 
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2. Angket 

 
Partisipasi guru bidang studi dalam bimbingan dan konseling diukur dengan 

menggunakan angket, yang memuat tentang inidikator-indikator tentang 

partisipasi guru bidang studi dalam bimbingan dan konseling dengan pilihan 

jawaban selalu skor 4, sering skor 3, kadang-kadang skor 2, jarang skor 1, tidak 

pernah 0. 

 
G. Uji Persyaratan Instrumen 

 
Keberhasilan suatu penelitian ditentukan oleh baik tidaknya instrumen yang 

digunakan, oleh karena itu hendaknya peneliti melakukan pengujian terhadap 

instrumen yang digunakan. 

 
1.  Uji Validitas 

 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan/kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah.  

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis butir, untuk menguji 

setiap butir maka skor-skor yang ada pada butir yang dimaksud dikorelasikan 

dengan skor total. Skor total dipandang sebagai nilai X dan skor total dipandang 

sebagai nilai Y dengan diperolehnya nilai validitas setiap butir dapat diketahui 

dengan pasti butir-butir yang tidak memenuhi syarat ditinjau dari validitasnya 

(Suharsimi Arikunto. 2006: 153). Pengujian validitas untuk variabel sikap guru 

bidang studi terhadap layanan bimbingan dan konseling dan variabel partisipasi 
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guru bidang studi dalam bimbingan dan konseling dilakukan dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment. 

 
Sebelum dilakukan uji validitas untuk variabel X skala sikap guru bidang studi 

terhadap bimbingan dan konseling dilakukan uji coba dengan jumlah responden 

20 orang siswa, data uji skala sikap terhadap layanan bimbingan dan konseling 

dianalisis dengan menggunakan metode rating yang dijumlahkan. Penskalaan 

model likert merupakan metode penskalaan sikap yang menggunakan distribusi 

respon sebagai penentuan nilai skalanya. 

Langkah pertama adalah menghitung frekwensi siswa yang menjawab pada tiap 

kategori responden dan selanjutnya dihitung dengan menggunakan langkah seperti 

pada Tabel 3. pembobotan skala sikap berikut: 

No Pernyataan Kategori Responden 
SS S R TS STS 

F      
P = F/N      
Pk      
Pk Tengah      
Z      
Z +      
Nilai Skala      
 
Setelah didapat penskoran skala tiap-tiap pernyataan kemudian dilakukan 

pengujian validitas butir instrumen. Pengujian validitas instrumen pada penelitian 

ini dihitung dengan menggunakan rumus korelasi product moment. 

Skala sikap untuk sikap guru bidang studi terhadap layanan bimbingan dan 

konseling  berjumlah 81 butir soal, setelah di uji terdapat 29 butir soal tidak valid 

yaitu soal no 1, 7, 8, 13, 15, 22, 23, 24, 29, 30, 32, 36, 40, 41, 42, 46, 47, 50, 52, 

53, 54, 56, 57, 58, 59, 65, 66, 67, dan 75. Sehingga jumlah butir soal yang akan 
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digunakan pada penelitian ini untuk variabel sikap guru bidang studi terhadap 

layanan bimbingan dan konseling berjumlah 52 soal. 

Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 2. 

 
 
Sedangkan untuk variabel Y angket partisipasi guru bidang studi dalam 

bimbingan dan konseling berjumlah 53 butir soal, setelah di uji terdapat 21 butir 

soal yang tidak valid yaitu soal no 6, 7, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 

34, 35, 42, 43, 44, 46, 49, dan 53. Sehingga jumlah butir soal yang akan 

digunakan pada penelitian ini untuk variabel partisipasi guru bidang studi dalam 

bimbingan dan konseling berjumlah 32 soal. 

Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 3. 

 
2. Uji Reliabilitas 

 
Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen sudah 

baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan 

data yang dapat dipercaya pula. Apabila datanya memang benar sesuai dengan 

kenyataannya, maka berapa kalipun diambil, tetap akan sama (Suharsimi 

Arikunto, 2006:154) 

Reliabilitas instrumen dicari dengan menggunakan rumus Spearman-Brown yaitu 

                           2 ( ra) 

           r tot  = 

                      1 + r a 
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Dengan keterangan: 

r tot  = Angka reliabilitas keseluruhan item 

r a   = Angka korelasi belahan pertama dan belahan kedua 

(Suharsimi Arikunto, 2006:180) 

 
Indeks pengujian reliabilitas 

0,00 – 0,20 :  kecil 

0.20 – 0,40 :  rendah 

0,40 – 0,70 :  sedang 

0,70 – 0,90 :  tinggi  

0,90 – 1,00 :  sangat tinggi 

(Guilond Reffensi : 1994; 144) 

 
Koefisien reliabilitas sikap guru bidang studi terhadap layanan bimbingan dan 

konseling dan  partisipasi guru bidang studi dalam bimbingan dan konseling 

berdasarkan hasil uji coba dengan jumlah responden 20 orang guru bidang studi. 

-  Skala Sikap Guru bidang Studi Terhadap   :  0,986 (sangat tinggi) 

   Layanan Bimbingan dan Konseling 

-  Angket Partisipasi Guru Bidang Studi dalam  :  0,960 (sangat tinggi) 

   Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling 
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H. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis 

 
1. Analisis Data 

 
Di dalam menganalisis data dalam penelitian ini digunakan suatu metode statistik, 

setelah data diperoleh dari masing-masing responden langkah berikutnya adalah 

penggolongan data maka dilakukan kategorian dengan rumus sebagai berikut: 

                           NT - NR 
           i   = 
                            k 
 
Keterangan: 

i = interval 

NT = nilai tertinggi 

NR = nilai terendah 

K = kategori 

 
Tabel 4. Skor interval sikap guru terhadap layanan bimbingan dan konseling 

Interval Kategori 

148 – 220 Positif 

  74 – 147 Netral 

    0 –  73 Negatif 
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Tabel 5. Skor interval partisipasi guru dalam layanan bimbingan dan konseling 

Interval Kategori 

148 – 220 Tinggi 

  74 – 147 Sedang 

    0 –  73 Rendah 

 

Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 6 
 
 
2. Uji Hipotesis 
 
 
a. Analisis uji hipotesis 
 

Hipotesis adalah jawaban sementara yang masih perlu  di uji kebenarannya. 

Adapun hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah: 

Ho : Tidak ada hubungan yang signifikan antara sikap dengan partisipasi guru 

bidang studi dalam bimbingan dan konseling SMA Negeri 7 Bandar 

Lampung tahun ajaran 2008/2009. 

Ha :  Ada hubungan yang signifikan antara sikap dengan partisipasi guru bidang 

studi dalam  bimbingan dan konseling  SMA Negeri 7 Bandar Lampung 

tahun ajaran 2008/2009. 

 
Untuk uji hipotesis menggunakan rumus Pearson Product Moment 

(Hartono:2004:77) 

rxy =   2222 )(..)(.

)).(().(

YYnXXn

YXXYn
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Keterangan: 

rxy  = Koefisisen korelasi 

XY = Jumlah perkalian variabel X dan Variabel Y 

X = Jumlah skor angket variabel X 

Y = Jumlah skor angket variabel Y 

X2 = Jumlah perkalian kuadrat dari hasil variabel X 

Y2 = Jumlah perkalian kuadrat dari hasil variabel Y 

N = Jumlah responden 

Kemudian nilai korelasi antara variabel X dan Y yang diperoleh di interpretasikan 

dalam kriteria koefisien korelasi sebagai berikut: 

Tabel 6. Interpretasi koefisien korelasi product moment 

rxy Interpratasi  

0,00 – 0,20 Tidak berkorelasi 

0,21 – 0,40 Rendah 

0,41 – 0,70 Cukup 

0,71 – 0,90 Tinggi 

0,91 – 1,00 Sangat tinggi 

(Hartono: 2004;78) 

 

Diperoleh r xy 0,516 > r tabel  0,273 pada taraf nyata 0,05 maka tolak Ho (Tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara sikap guru bidang studi terhadap 

layanan bimbingan dan konseling dengan partisipasi guru bidang studi dalam 

bimbingan dan konseling).Artinya terima Ha (Terdapat hubungan yang signifikan 

antara sikap guru bidang studi terhadap layanan bimbingan dan konseling dengan 

partisipasi guru bidang studi dalam bimbingan dan konseling). 

Perhitungan dapat di lihat pada lampiran 7. 


