
 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.Metode Penelitian 

Salah satu ciri dari kegiatan ilmiah adalah terdapat suatu metode yang tepat dan sistematis 

sebagai penentu kearah pemecahan masalah, ketetapan memilih metode merupakan persyaratan 

yang utama agar dapat tercapainya hasil yang diharapkan.  

 
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode eksperimen. Metode eksperimen 

menurut Ridwan (2005:50) adalah suatu penelitian berusaha mencari pengaruh variabel tertentu 

terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol dan secara ketat. Metode eksperimen 

banyak memberi manfaat, teruma menentukan bagaimana dan mengapa sesuatu kondisi atau 

peristiwa terjadi.  

Penelitian ini dilaksanakan untuk menerapkan layanan konseling konseling kelompok sebagai 

upaya mengubah sikap dan kebiasaan belajar siswa kelas VII J SMPN I Natar Lampung Selatan. 

 

Desain penelitian yang digunakan adalah desain kelompok tunggal, menggunakan T1 X T2. 

Pelaksanaan eksperimen dengan desain ini dilaksanakan dengan memberikan perlakuan (X) 

terhadap suatu kelompok yaitu kelompok eksperimen. Sebelum diberikan perlakuan, kelompok 

tersebut diberi pretest (T1) dan setelahnya diberikan postest (T2). Hasil kedua tes ini lalu 

dibandingkan, untuk menguji apakah perlakuan memberikan pengaruh kepada kelompok 

tersebut. 

Secara bagan desain kelompok tunggal pretest-posttest dapat dilihat dalam gambar berikut : 



Pretest                        Treatment                            Posttest 

 

Gambar 2. One Group Pretest-Posttest Design 

 

A.1.Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMPN 1 Natar Lampung Selatan, dan penelitian ini dilaksanakan 

pada tahun ajaran 2009 / 2010. 

 

A.2.Subyek Penelitian 
 
Subjek Penelitian diketahui melalui  penyebaran angket. Melalui penyebaran angket  PSKB 

(Pengungkapan Sikap dan Kebiasaan Belajar) yang dilakukan kepada siswa kelas VII J SMPN I 

Natar Lampung Selatan akan diketahui seberapa besar siswa yang memiliki sikap dan kebiasaan 

belajar yang negatif. Dari penyebaran angket tersebut di dapat 4 siswa kelas V11 J SMPN I 

Natar Lampung Selatan yang memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang negatif. 

 

B. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional 

B.1.Variabel Penelitian 

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

penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Menurut Hatch dan Fardhy (dalam Sugiyono, 

2008:60) secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau objek yang 

mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lainnya atau satu objek dengan objek lainnya. 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditentukan 

 T1   X              T2 



oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya.  

 

Dalam penelitian ini memiliki satu variabel atau variabel tunggal yaitu ”Sikap dan Kebiasaan 

Belajar Siswa di SMPN I Natar Lampung Selatan”. 

 

B.2. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan uraian yang berisi perincian sejumlah indikator yang dapat 

diamati dan di ukur untuk mengidentifikasikan variabel atau konsep yang digunakan.  

Sikap dan Kebiasaan Belajar adalah cara bertingkah laku yang khas yang tertuju terhadap 

orang-orang,rombongan-rombongan atau persoalan-persoalan dan merupakan pola belajar 

yang ada pada diri siswa yang bersifat teratur dan otomatis. 

Indikator dalam definisi operasional sikap dan kebiasaan belajar ini adalah : 

1.Delay Avoidance (Menghindari keterlambatan) 
2.Work Methods (Metode Kerja) 
3.Teacher Approval ( Hubungan dengan Guru) 
4.Education Acceptance (Penerimaan Pendidikan 
 
 
 
 
 
 
C. Tehnik Pengumpulan Data Dan Analisis Data 

C.1. Tehnik Pengumpulan Data 
 
Dalam suatu penelitian selalu terjadi proses pengumpulan data untuk memperoleh data  yang 

sejelas-jelasnya. 



Menurut Ridwan (2005:137) metode pengumpulan data ialah ”Teknik atau cara-cara yang 

digunakan oleh peneliti untuk mengambil data”. 

Berdasarkan uraian di atas tersebut maka dalam penelitian ini penulis menggunakan angket 

PSKB dalam pengumpulan data. 

 

A. Angket 

Survey of Study Habits and Attitudes (Oleh Holizman) diterjemahkan menjadi PSKB 

(Pengungkapan Sikap dan Kebiasaan Belajar) oleh Prayitno dan Erman Amti, Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang (1982) diperbanyak oleh Program Studi 

Bimbingan dan Konseling Jurusan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung (1985). Angket adalah 

daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan responden sesuai 

permintaan pengguna. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang 

sikap dan kebiasaan belajar yang berguna untuk membantu siswa dalam mengembangkan sikap 

dan kebiasaan belajar yang baik. 

PSKB (Pengungkapan Sikap dan Kebiasaan Belajar) ini terdapat 100 butir pernyataan yang 

berisikan sikap-sikap dan kebiasaan belajar, seratus butir pernyataan tersebut terbagi atas empat 

aspek penilaian, yang pertama Delay Avoidance (penyelesaian tugas), Work Methods (Metode 

kerja), Teacher Approval (hubungan dengan guru), Education Acceptance (penerimaan terhadap 

pendidikan). 

1. Jika responden memilih alternatif jawaban yang digolongkan jarang diberi skor 2 

2.  Jika responden memilih alternatif jawaban yang digolongkan kadang-kadang diberi skor 1 

3. Jika responden memilih alternatif jawaban yang digolongkan sering diberi skor 0 

4. Jika responden memilih alternatif jawaban yang digolongkan pada umumnya diberi skor 1 

5. Jika responden memilih alternatif jawaban yang digolongkan Selalu diberi skor 2. 

 



Keterangan : 

Jarang, bila terjadinya apa yang anda kerjakan atau anda rasakan berkenaan dengan maksud 

pernyataan antara 0 s.d 15%. 

Kadang-kadang, bila terjadinya apa yang anda kerjakan atau anda rasakan berkenaan dengan 

maksud pernyataan antara 15 s.d 35%. 

Sering, bila terjadinya apa yang anda kerjakan atau anda rasakan berkenaan dengan maksud 

pernyataan antara 36 s.d 65%. 

Pada umumnya, bila terjadinya apa yang anda kerjakan atau anda rasakan berkenaan dengan 

maksud pernyataan antara 66 s.d 85%. 

Selalu, bila terjadinya apa yang anda kerjakan atau anda rasakan berkenaan dengan maksud 

pernyataan antara 86 s.d 100% 

 

 

 

 

 

 

C.2 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam rangka memperoleh 

penemuan-penemuan yang ingin didapatkan dari hasil penelitian. Pendekatan yang efektif adalah 

hanya dengan membandingkan nilai-nilai base rate-postrate dari dua kelompok. 

 

 Untuk mengetahui perubahan treatment maka digunakan rumus sebagai berikut (Sudjana, 

1996:239) : 

: 
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Keterangan : 

 n1 : Jumlah subjek setelah konseling 

1  : Rata-rata skor setelah konseling  

2  : Rata-rata skor sebelum konseling 

n2  : Jumlah subjek sebelum konseling 

2
1S  : Varian setelah konseling 

2
2S  : Varian sebelum konseling 

Sgab : Simpangan baku 

Sgab : Varian gabungan 
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