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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Subjek Penelitian  

Penelitian dilaksanakan pada salah satu SMA swasta di Kabupaten Bandung 

Barat. Alasan pemilihan lokasi penelitian yakni belum tersedianya suatu layanan 

bimbingan konseling yang dikhususkan untuk mengembangkan self-compassion 

peserta didik serta terdapat beberapa fenomena yang menunjukkan situasi sulit 

yang dihadapi peserta didik di lokasi penelitian. Diharapkan dengan memiliki self-

compassion yang baik, peserta didik dapat mengatasi emosi – emosi negatif serta 

rasa pesimis akan kesuksesan. 

Subjek penelitian ini adalah peserta didik di salah satu SMA sawasta di 

Kabupaten Bandung Barat Tahun Ajaran 2015/2016. Jumlah subjek penelitian 

adalah 201 peserta didik, yang terdiri dari kelas X 95 peserta didik, XI 70 peserta 

didik dan XII 36 peserta didik serta beberapa narasumber baik guru BK maupun 

pemangku kepentingan (stakeholder) yang berkontribusi pada penyelenggaraan 

layanan bimbingan dan konseling di lokasi penelitian. Alasan pemilihan populasi 

pada setiap jenjang kelas antara lain sebagai berikut. 

1. Peserta didik pada usia SMA memasuki masa late adolescence yang 

berada pada rentang usia 15-18 tahun. Pada usia ini, salah satu tuntutan 

tugas perkembangan peserta didik yakni mencapai kemadirian emosional, 

hakikat tugas ini adalah remaja mampu mengembangkan sikap – sikap 

positif dalam menghadapi permasalahan tanpa bergantung kepada orang 

lain. 

2. Pada masa late adolescence, biasanya remaja memiliki banyak keinginan 

dan harapan. Tidak jarang peserta didik memiliki keinginan besar untuk 

berkompetisi namun mengalami kegagalan atau ketidaksempurnaan.  

3. Peserta didik pada usia tersebut sedang berada dan akan mengalami 

tuntutan hidup yang lebih banyak serta kemungkinan gagal dalam 

mencapai hal yang diinginkannya. Pada usia tersebut, peserta didik sedang 

mempersiapkan diri untuk menghadapi lingkungan yang lebih kompleks. 
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4. Belum terdapat penelitian berkenaan dengan  pengembangan layanan 

bimbingan dan konseling untuk pengembangan self-compassion yang 

dikhususkan pada peserta didik. 

3.2 Desain Penelitian 

Pendekatan kuantitatif-kualitatif dengan model cross sectional digunakan 

dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memperoleh data komprehensif yang 

diperlukan untuk merumuskan rancangan program bimbingan pribadi untuk 

pengembangan self-compassion peserta didik yang layak dan dapat diterapkan di 

lokasi penelitian. Alur penelitian dapat dilihat seperti berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 

Alur Penelitian dan Pengembangan Program Bimbingan Pribadi untuk 

Pengembangan Self-Compassion Peserta Didik. 
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Tahap I studi pendahuluan, yaitu melakukan kajian literatur mengenai konsep 

self-compassion. Selanjutnya melakukan studi empiris dengan menyebarkan 

instrumen pengungkap self-compassion peserta didik yang telah diuji secara 

rasional dan empiris oleh pakar bimbingan dan konseling serta beberapa 

instrumen pengayaan untuk mengukur kondisi objektif dan faktor penghambat 

serta penunjang penyelenggaraan program bimbingn dan konseling yang telah ada 

di lokasi penelitian. 

 Tahap II  rancangan program bimbingan pribadi yang layak menurut pakar 

dan praktisi yaitu menyusun program bimbingan pribadi untuk pengembangan 

self-compassion peserta didik berdasarkan hasil penimbangan dari pakar dan 

praktisi bimbingan dan konseling.  

Tahap III penelaahan dan penimbangan program yaitu menguji secara rasional 

program bimbingan pribadi oleh dua orang pakar bimbingan dan konseling serta 

satu orang praktisi bimbingan dan konseling. Tahap IV revisi dan penyusunan 

program, yaitu melaksanakan perbaikan dan menyusun kembali program 

berdasarkan hasil uji rasional dari pakar dan praktisi bimbingan dan konseling.  

3.3 Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Sukmadinata (2008) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, 

objek baik orang atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang 

bisa dijelaskan dengan angka maupun kata-kata. Azwar (2012, hlm.7) menyatakan 

penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu 

menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah 

untuk dipahami dan disimpulkan. 

Metode deskriptif dipilih karena penelitian bermaksud untuk mendeskripsikan, 

menganalisis kecenderungan self-compassion peserta didik, serta mengetahui 

kondisi objektif sekolah dan faktor penghambat juga penunjang penyelenggaraan 

layanan bimbingan dan konseling sehingga peneliti dapat merancang suatu 

program bimbingan yang layak dan visibel untuk digunakan dan diterapkan di 

lokasi penelitian. 
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3.4 Definisi Operasional Variabel 

Penelitian program bimbingan pribadi untuk pengembangan self-compassion 

peserta didik terdiri dari dua variabel. Variabel bebas terletak pada program 

bimbingan pribadi, sedangkan variabel terikat terletak pada self-compassion 

peserta didik. 

3.4.1 Variabel Bebas Program Bimbingan Pribadi 

 Program bimbingan pribadi dalam penelitian ini merupakan 

seperangkat kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk pengembangan self-

compassion yang dilaksanakan oleh guru BK terdiri dari; rasional, visi dan 

misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang layanan, 

rencana operasional (action plan), pengembangan tema/topik, pengembangan 

RPLBK, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut serta anggaran biaya.  

3.4.2 Variabel Terikat Self-compassion 

 Self-compassion adalah pemahaman tanpa kritik pada situasi sulit 

seperti penderitaan, kegagalan, ketidakmampuan diri, tantangan hidup dengan 

cara memahami bahwa hal tersebut merupakan bagian dari pengalaman 

sebagai manusia pada umumnya. Lebih spesifik, self-compassion 

didefinisikan oleh Neff (2003) sebagai keterhubungan dari tiga komponen 

dan setiap komponen memiliki komponen kebalikan yang dapat menghalangi 

tercapainya self-compassion yang utuh. Komponen tersebut yaitu self-

kindness yang dapat terhalangi oleh self-judgment, common humanity yang 

dapat terhalangi oleh isolation dan mindfulness yang dapat terhalangi oleh 

over identification.  

 Lebih spesifik, self-kindness merupakan kemampuan individu untuk 

bersikap ramah terhadap diri sendiri saat mengalami kesulitan/kegagalan. 

Self-kindness akan terhalang oleh self-judgment yakni sikap menghakimi diri 

sendiri ketika mengalami kegagalan/penderitaan. 

 Common humanity merupakan sikap dalam memandang 

kesulitan/kegagalan sebagai hal yang wajar dialami oleh setiap manusia, hal 

ini akan terhalang oleh isolation atau perasaan individu yang merasa terpisah 

dari orang lain akibat rasa sakit atau kegagalan yang dideritanya.  
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 Mindfulness yaitu sikap menerima pemikiran dan perasaan yang 

dirasakan saat ini tanpa menghakimi, membesar-besarkan ataupun 

menyangkal aspek – aspek yang tidak disukai baik di dalam ataupun di luar 

dirinya. Mindfulness akan terhalang oleh over-identification atau 

kecenderungan individu yang terpaku pada semua kesalahan dirinya, serta 

bersikap berlebihan saat merenungkan keterbatasan yang dimilikinya. 

1. Self-kindness (+) vs. Self-judgment (-) 

 Self-kindness adalah kemampuan individu untuk memahami dan 

menerima diri apa adanya serta memberikan kelembutan, bukan menyakiti 

dan menghakimi diri sendiri. Indikatornya sebagai berikut : 

a. Memiliki kecenderungan untuk peduli terhadap diri sendiri. 

b. Memiliki kecenderungan untuk memahami diri sendiri. 

c. Menawarkan kehangatan pada diri sendiri. 

d. Memberikan kenyamanan pada diri sendiri. 

e. Menawarkan penerimaan tanpa syarat terhadap diri. 

   Self-judgement adalah sikap menghakimi, menilai dan mengkritik diri 

sendiri ketika mengalami kegagalan, kekurangan atau pun penderitaan. 

Indikatornya sebagai berikut : 

a. Bersikap menyerang pada kekurangan diri. 

b. Mencaci kekurangan diri. 

2. Common humanity (+) vs. Isolation (-) 

Common humanity adalah sikap dalam memandang kesulitan, 

kegagalan, dan tantangan merupakan bagian dari hidup manusia dan 

merupakan sesuatu yang dialami oleh semua orang, tidak hanya dialami 

oleh diri sendiri. Indikatornya adalah sebagai berikut : 

a. Mengakui ketidaksempurnaan dimiliki oleh setiap manusia. 

b. Mengakui kegagalan pernah dialami oleh setiap manusia. 

c. Mengakui setiap manusia pernah membuat kesalahan. 

d. Mengakui setiap manusia mengalami tantangan hidup. 

      Isolation adalah perasaan individu yang merasa terpisah dari orang 

lain akibat rasa sakit atau kegagalan yang dideritanya. Indikatornya 

adalah sebagai berikut :  
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a. Merasa terpisah oleh pengalaman ketidaksempurnaan. 

3. Mindfulness (+) vs. Over identification (-) 

  Mindfulness yaitu sikap menerima pemikiran dan perasaan yang 

dirasakan saat ini tanpa menghakimi, membesar-besarkan ataupun 

menyangkal aspek – aspek yang tidak disukai baik di dalam ataupun di 

luar dirinya. Indikatornya sebagai berikut : 

a. Menyadari pengalaman menyakitkan pada seseorang dengan cara 

yang seimbang. 

b. Tidak mengabaikan pengalaman yang menyakitkan. 

c. Tidak menguatkan pengalaman yang menyakitkan. 

d. Tidak mengabaikan perasaan yang sakit. 

e. Tidak menguatkan perasaan yang sakit. 

Overidentification yakni reaksi ekstrim atau reaksi berlebihan  

individu ketika menghadapi suatu permasalahan. Individu cenderung 

terpaku pada semua kesalahan dirinya, serta bersikap berlebihan saat 

merenungkan keterbatasan yang dimilikinya. Indikatornya sebagai 

berikut: 

a. Terbawa oleh situasi / keadaan yang tidak menyenangkan. 

b. Melebih – lebihkan situasi / keadaan yang tidak  menyenangkan. 

3.5 Instrumen Pengumpulan Data 

3.5.1 Penyusunan Instrumen 

 Instrumen atau alat pengumpulan data penelitian menggunakan data 

primer dan sekunder. Data primer merupakan skala self-compassion berupa 

kuesioner yang digunakan sebagai alat pengumpul data sekaligus alat ukur 

kecenderungan self-compassion untuk mencapai tujuan penelitian. Data 

sekunder berupa beberapa instrumen untuk membantu pencapaian tujuan 

penelitian dalam mengetahui kondisi objektif penyelenggaraan program 

bimbingan dan konseling di lokasi penelitian.  

 Instrumen untuk mengungkap tingkat self-compassion peserta didik 

diadaptasi dan dikembangkan dari instrumen milik Neff. Beberapa instrumen 

disusun, dikembangkan dan diadaptasi dari Permendikbud. No. 111 Tahun 

2014 dan  Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru Tahun 2012 untuk 
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penilaian kinerja guru BK (PKG BK) yang dimaksudkan untuk mengetahui 

kondisi objektif program bimbingan dan konseling yang telah berjalan di 

lokasi penelitian.   

1. Proses Adaptasi dan Pengembangan Instrumen Self-compassion 

 Instrumen diadaptasi dan dikembangkan dari skala self-compassion 

milik Neff. Adaptasi  dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan 

instrumen agar makna pernyataan dalam  item  tetap sesuai dengan kondisi 

dan tahap perkembangan peserta didik SMA serta lebih tepat guna ketika 

diberikan. Pada tabel 3.1 terdapat tabel matriks skala self-compassion yang 

diadaptasi dari Neff beserta aspek – aspek dan indikator yang menyertainya. 

   Proses alih bahasa skala self-compassion milik Neff terlebih dahulu 

dilakukan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan penimbangan dua 

dosen ahli bahasa di bidangnya yakni di bidang bahasa Inggris oleh Fazri Nur 

Yusuf, M.Pd. dan bahasa Indonesia oleh Drs. Ma’mur Saadie, M.Pd.   

 Penimbangan instrumen juga dilakukan oleh dosen ahli di bidang 

Bimbingan dan Konseling yakni Dr. Nurhudaya, M.Pd. dan Dadang Sudrajat, 

M.Pd. agar sesuai dengan konteks tahap perkembangan dan psikologis 

peserta didik.  Penyesuaian instrumen juga dilakukan dengan mencocokan 

kembali  item – item yang telah diadaptasi dengan indikator setiap aspek yang 

diadaptasi peneliti dari Ellen Albertson, Kristin Neff dan Karen Dill-

Shackleford. 

Tabel 3.1 

Tabel Matriks Skala Self-compassion 

No. Subskala Indikator Jumlah 

Item 

Pernyataan 

(+) (-) 

1. Self-kindness 

(+) 

1. Memiliki kecenderungan 

untuk peduli terhadap diri 

sendiri. 

2. Memiliki kecenderungan 

untuk memahami diri 

sendiri. 

3. Menawarkan kehangatan 

pada diri sendiri. 

4. Memberikan kenyamanan 

pada diri sendiri. 

5. Menawarkan penerimaan 

 

 

6 

 

 

1,6,14,

23,27, 

30 

 

 

- 



Hana Nailul Muna, 2016 

PROGRAM BIMBINGAN PRIBADI UNTUK PENGEMBANGAN SELF-COMPASSION PESERTA DIDIK 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

No. Subskala Indikator Jumlah 

Item 

Pernyataan 

(+) (-) 

tanpa syarat terhadap diri. 

2. Self-judgment  

(-) 

1. Bersikap menyerang pada 

kekurangan diri. 

2. Mencaci kekurangan diri. 

 

9 

 

- 

5,8,13, 

16,18, 

20,25, 

29,32 

3. Common 

Humanity 

(+) 

1. Mengakui 

ketidaksempurnaan dimiliki 

oleh setiap manusia. 

2. Mengakui kegagalan pernah 

dialami oleh setiap manusia. 

3. Mengakui setiap manusia 

pernah membuat kesalahan. 

4. Mengakui setiap manusia 

mengalami tantangan hidup. 

 

 

4 

 

 

3,15,19

,28 

 

 

- 

4. Isolation 

(-) 

1. Merasa terpisah oleh 

pengalaman 

ketidaksempurnaan. 

 

4 

 

- 

 

7,11,22,

26 

5. Mindfulness 

(+) 

1. Menyadari pengalaman 

menyakitkan pada seseorang 

dengan cara yang seimbang. 

2. Tidak mengabaikan 

pengalaman yang 

menyakitkan. 

3. Tidak menguatkan 

pengalaman yang 

menyakitkan. 

4. Tidak mengabaikan 

perasaan yang sakit. 

5. Tidak menguatkan perasaan 

yang sakit. 

 

 

5 

 

 

2,10,12

,21,24 

 

 

- 

6. Over 

Identification 

(-) 

1. Terbawa oleh situasi / 

keadaan yang menyedihkan/ 

menyakitkan. 

2. Melebih – lebihkan situasi / 

keadaan yang tidak 

menyenangkan. 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

4,9,17, 

31 

Jumlah 32 15 17 

 

2. Hasil Adaptasi dan Pengembangan Instrumen Self-compassion 

 Berdasarkan penimbangan dengan para ahli bimbingan dan konseling 

dan ahli bahasa, didapatkan hasil instrumen self-compassion yang telah 

diadaptasi dan dikembangkan. Item dari instrumen sebelumnya berjumlah 26 

butir pernyataan dan didapatkan 32 butir pernyataan. Dasar pertimbangannya 
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adalah makna butir pernyataan dari instrumen berbahasa Inggris dapat 

bermakna ganda setelah dialihbahasakan pada bahasa Indonesia, sehingga 

dapat disajikan dalam beberapa butir pernyataan. Secara rinci, perubahan 

jumlah butir pernyataan pada setiap subskala dapat dilihat sebagai berikut.  

Tabel 3.2 

Tabel Perubahan Jumlah Butir Pernyataan Subskala Instrumen  

Self-compassion  

No. Subskala Jumlah butir 

pernyataan sebelum 

proses adaptasi 

Jumlah butir 

pernyataan setelah 

proses adaptasi 

1. Self-kindness (+) 5 6 

2. Self-judgment (-) 5 9 

3. Common humanity (+) 4 4 

4. Isolation (-) 4 4 

5. Mindfulness (+) 4 5 

6. Over identification (-) 4 4 

Jumlah 26 32 

 

     3. Penyusunan Pedoman Penilaian Kinerja Guru BK, Pedoman Observasi  

         Program,  Daftar    Cek     Sarana    dan    Prasarana    serta    Pedoman   

         Wawancara  Anggaran Biaya Program 

  Beberapa angket disusun untuk mengetahui kondisi objektif tentang 

penyelenggaraan program bimbingan dan konseling di lokasi penelitian. 

Adaptasi pedoman penilaian kinerja guru BK disusun untuk mengetahui 

kinerja personil guru BK di lokasi penelitian secara umum. Dikembangkan 

empat macam angket dari penilaian kinerja guru BK untuk diberikan kepada 

peserta didik, guru mata pelajaran/wali kelas, pimpinan dan guru BK itu 

sendiri (Kisi - kisi penilaian kinerja guru BK terlampir).  

  Beberapa instrumen juga disusun untuk melengkapi data yang 

dimaksudkan untuk mengetahui kondisi objektif penyelenggaraan program 

bimbingan dan konseling di lokasi penelitian. Diantaranya untuk 

mengetahui struktur program yang telah dijalankan, mengetahui sarana dan 

prasarana yang telah tersedia dan sumber anggaran biaya yang didapatkan 

untuk penyelenggaraan program BK. Pedoman observasi program, daftar 
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cek sarana prasarana dan pedoman wawancara disusun, dikembangkan dan 

diadaptasi dari Permendikbud. No. 111 Tahun 2014. 

3.5.2 Pedoman Penyekoran (Scoring) 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala self-compassion yang 

telah diadaptasi dari Neff. Model kuisioner menggunakan skala likert yang 

memiliki lima alternatif jawaban yaitu tidak pernah, jarang, kadang dan selalu. 

Setiap alternatif jawaban dalam item instrumen diberikan skor penilaian. Dalam 

menghitung skor, penghitungan dilakukan dengan menghitung rata-rata respon 

item. Untuk menghitung total nilai self-compassion, perolehan skor pada item – 

item negatif yakni self-judgment, isolation dan over-identification memperoleh 

nilai yang berbalik dengan item – item positif (1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1) 

kemudian hitung total rata-rata. 

Tabel 3.3 

Pola Penyekoran Skala Self-Compassion 

Skor pada 

subskala item 

Pola Penyekoran 

Tidak 

Pernah 

Jarang Kadang Sering Selalu 

Positif  1 2 3 4 5 

Negatif  5 4 3 2 1 

 

Untuk penghitungan penilaian kinerja guru BK (PKG BK) berpedoman pada 

sistem penilaian kinerja guru BK (PKG BK), yaitu sebagai berikut. 

Tabel 3.4 

Pedoman Penilaian Kinerja Guru BK (PKG BK) 

Pedoman Penilaian PKG BK 

 

Nilai indikator kinerja guru =            (total pernyataan YA)           x  100% 

                                                  (total indikator penilaian kinerja)  

 

Nilai yang diperoleh dari indikator kinerja dikategorikan sebagai berikut : 

(0<x≤25%) = 1 

(25%<x≤50%) = 2 

(50%<x≤75%) = 3 

(75%<x≤100%) = 4 
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Pedoman Penilaian PKG BK 

Angka Sasaran Kinerja : 

91-100  : Amat Baik 

76-90    : Baik 

61-75    : Cukup 

51-60    : Sedang 

  < 50     : Kurang 

Format isian kinerja guru BK untuk peserta didik,  hasil observasi program 

dan hasil observasi sarana prasarana diolah dengan mengukur persentasenya. 

Adapun hasil wawancara dan pernyataan dari angket terbuka dideskripsikan dan 

diuraikan. 

3.5.3 Uji Coba Alat Pengumpul Data 

Skala self-compassion sebagai alat pengumpul data yang dipergunakan telah 

melalui beberapa tahap pengujian, sebagai berikut. 

1) Uji Kelayakan Instrumen 

Uji kelayakan instrumen  melalui penimbangan (judgment) dalam 

pengembangan alat pengumpul data bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kelayakan instrumen dari aspek kesesuaian dengan landasan teoretis, kesesuaian 

dengan format dilihat dari sudut bahasa baku dan subjek yan g memberikan 

respon. Penimbangan dilakukan oleh empat dosen ahli yakni dosen Bahasa 

Inggris, dosen Bahasa Indonesia dan jurusan Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan. 

Penilaian oleh empat dosen ahli dilakukan dengan memberikan penilaian 

pada setiap item dengan pemberian saran pada konstruk, isi maupun bahasa dari 

instrumen. Dari pelaksanaan penimbangan instrumen dengan empat dosen ahli, 

didapatkan beberapa hal sebagai yang perlu diperbaiki antara lain: 

a. Mengganti beberapa kata yang sekiranya kurang dipahami oleh peserta 

didik di sekolah. 

b. Menyusun pernyataan yang lebih dapat dioperasionalkan kepada peserta 

didik. 

c. Menyederhanakan beberapa kalimat agar maknanya lebih dimengerti oleh 

peserta didik. 
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d. Mencocokkan kembali pernyataan yang telah dialihbahasakan dengan 

indikator yang telah diadaptasi. 

2) Uji Keterbacaan 

Langkah penelitian selanjutnya adalah melakukan uji keterbacaan instrumen, 

instrumen untuk mengukur self-compassion peserta didik diuji keterbacaan pada 

sampel setara yaitu kepada 6 peserta didik. Setelah uji keterbacaan, pernyataan – 

pernyataan yang tidak dipahami direvisi sesuai dengan kebutuhan sehingga 

dapat dimengerti oleh peserta didik di SMA Al-Bidayah dan kemudian 

dilakukan uji validitas eksternal. Hasilnya, seluruh item pernyataan yang 

diberikan dapat dimengerti oleh peserta didik dari segi bahasa maupun makna 

yang terkandung dalam pernyataan. 

3) Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas Butir Item 

Pengujian validitas alat pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah seluruh item yang terdapat dalam angket yang mengungkap self-

compassion peserta didik. Uji validitas alat pengumpulan data dilakukan 

untuk mengetahui instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang akan diukur. 

       Pengujian validitas data menggunakan rumus Spearman Brown. Semakin 

tinggi nilai validasi soal, menunjukkan semakin valid instrumen yang akan 

digunakan. Pengolahan data dalam penelitian dilakukan dengan bantuan 

layanan SPSS 16.0 for windows. Validitas item dilakukan dengan 

menganalisis menggunakan prosedur pengujian Spearman-Brown. 

      Berdasarkan pengolahan data, hasil uji validitas menunjukkan dari 32 

butir item pernyataan dari skala self-compassion yang telah diadaptasi untuk 

peserta didik, ke-32 butir item pernyataan dinyatakan valid. Indeks validitas 

instrumen bergerak diantara 0.289 – 0.771 pada p < 0.01 dan p < 0.05 (Hasil 

penghitungan validitas pada lampiran). 

b. Uji Reliabilitas 

        Reliabilitas instrumen merupakan penunjuk sejauhmana hasil 

pengukuran dengan menggunakan instrumen tersebut dapat dipercaya. 

Reliabilitas instumen menunjukkan derajat konsistensi skor yang diperoleh 
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oleh subjek penelitian dengan instrumen yang sama dalam kondisi yang 

berbeda. Derajat konsistensi diperoleh sabagai proporsi varians skor 

perolehan subjek. Pengujian reliabilitas alat pengumpul data menggunakan 

rumus Koefisien Alpha Cronbach dengan rumus sebagai berikut. 

𝑟11 =  [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −  

∑ 𝑠1

𝑠1
] 

Keterangan : 

𝑟11 = nilai reliabilitas instrumen 

∑ 𝑠1 = jumlah varians skor tiap item 

𝑠1         = varians total 

𝑘          = jumlah item. 

        Metode yang digunakan dalam uji reliabilitas adalah metode Alpha. Uji 

reliabilitas dengan taraf signifikansi 5% diolah dengan metode statistika 

memanfaatkan program komputer SPSS 16.0 for Windows. Sebagai tolak 

ukur, digunakan klasifikasi rentang koefisien reliabilitas sebagai berikut: 

0,00 – 0,199  : derajat keterandalan sangat rendah 

0,20 – 0,399 : derajat keterandalan rendah 

0,40 – 0,599 : derajat keterandalan cukup 

0,60 – 0,799 : derajat keterandalan tinggi 

0,80 – 1,00   : derajat keterandalan sangat tinggi 

     Arikunto (2004, hlm.247) 

Hasil pengolahan uji reliabilitas skala self-compassion dapat dilihat 

pada tabel 3.4 di bawah ini. 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Reliabilitas Skala Self-Compassion Peserta Didik 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.751 32 

 

Hasil perhitungan memperlihatkan dari 32 butir item, menunjukkan 

koefisien reliabilitas (konsistensi internal) skala self-compassion sebesar 

0.751. Artinya, tingkat korelasi dan derajat keterandalan skala self-
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compassion berada pada kategori tinggi dan dapat dipercaya sebagai alat ukur 

self-compassion.  

3.5.4 Uji Ketetapan Skala 

Uji ketetapan skala dilakukan untuk menentukan nilai sesungguhnya 

masing-masing pilihan jawaban secara apriori (Subino, 1987, hlm. 124). Berikut 

adalah uji ketetapan skala untuk item dalam variabel X adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.6 

Uji Ketetapan Skala Item 1 Variabel X 

Skala 
  

F P Cp Mid Point Z Z + ( -Z 
terkecil) 

Z bulat 

              

1 
12 0,059701 0,059701 0,029851 -

1,88299 0 0 

2 
27 0,134328 0,19403 0,126866 

-
1,14133 0,741658627 1 

3 
79 0,393035 0,587065 0,390547 

-
0,27789 1,605098741 2 

4 
44 0,218905 0,80597 0,696517 

0,51441 2,397401981 2 

5 
39 0,19403 1 0,902985 

1,29875 3,181741376 3 

Total 
201 

            

 

Keterangan: 

1. Nilap p (proporsi) diperoleh dari frekkuensi peserta didik yang menjawab 

masing-masing poin dibagi dengan seluruh peserta didik. 

2. Nilai cp (cumulative proportion) diperoleh dengan menjumlahkan nilai p 

dengan nilai p pada skala yang sebelumnya. 

3. Mid point cp diperoleh dengan mencari nilai tengah dari cp. 

4. Nilai z diperoleh dengan melihat tabel x mid point cp 

Setelah nilai z diperoleh dan dibulatkan, maka nilai-nilai tersebut adalah nilai 

skala yang sesungguhnya. Artinya nilai skala untuk item pertama adalah 1 = 0,  2 

= 1, 3 = 2, 4 = 2, dan 5 = 3. (Hasil uji skala pada seluruh item dapat dilihat pada 

lampiran). 

3.5.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan penyebaran alat 

pengumpul data berupa skala self-compassion untuk mengetahui tingkat 
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kecenderungan self-compassion peserta didik di SMA Al-Bidayah Tahun Ajaran 

2015/2016. Pengumpulan data juga dilakukan dengan menyebarkan beberapa 

instrumen pengayaan yakni format isian untuk guru BK, guru mata pelajaran, 

pimpinan serta peserta didik untuk melihat sejauhmana kondisi objektif program 

yang telah dijalankan di lokasi penelitian dengan menggunakan penilaian kinerja 

guru BK.  

Pengamatan dengan pedoman observasi program serta daftar cek sarana 

prasarana dan wawancara mengenai anggaran biaya dengan narasumber guru BK 

di lokasi penelitian dilakukan oleh peneliti.  

Pengumpulan data untuk pengukuran kecenderungan self-compassion 

peserta didik, dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut. 

a. Mempersiapkan kelengkapan instrumen dan petunjuk pengerjaan 

instrumen. 

b. Mengecek kesiapan peserta didik yang menjadi populasi penelitian. 

c. Membacakan petunjuk dan mempersilakan peserta didik untuk mengisi 

angket yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

d. Mengumpulkan kembali angket yang telah selesai diisi serta mengecek 

kelengkapan identitas dan kelengkapan jawaban para peserta didik 

3.5.6 Teknik Analisis Data 

1) Verifikasi Data 

Verifikasi data adalah suatu langkah pemeriksaan terhadap data yang 

diperoleh dalam rangka pengumpulan data, sehingga verifikasi data 

bertujuan untuk menyeleksi data yang dianggap layak untuk diolah. Dari 

hasil verifikasi diperoleh informasi ke-201 peserta didik yang menjadi 

subjek penelitian telah mengisi instrumen dengan benar sehingga 

memenuhi persyaratan untuk dapat diolah lebih lanjut sebagai data 

penelitian. 

2) Penyekoran Data 

Model instrumen menggunakan skala likert yang memiliki lima 

alternatif jawaban yaitu tidak pernah, jarang, kadang dan selalu pada setiap 

item berdasarkan kesesuaian pernyataan dengan dirinya. Pemberian skor 

diberikan untuk pernyataan positif (self-kindness, common humanity dan 
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mindfulness) setiap jawaban selalu diberi skor 5, sering diberi skor 4, 

kadang diberi skor 3, jarang diberi skor 2 dan tidak pernah diberi skor 1, 

untuk pernyataan negatif (self-judgment, isolation dan over identification) 

sebaliknya yaitu, jika jawaban selalu diberi skor 1, sering diberi skor 2, 

kadang diberi skor 3, jarang diberi skor 4 dan tidak pernah diberi skor 5. 

Tabel 3.7 

Pola Penyekoran Skala Self-Compassion 

Skor pada 

subskala item 

Pola Penyekoran 

Tidak 

Pernah 

Jarang Kadang Sering Selalu 

Positif  1 2 3 4 5 

Negatif  5 4 3 2 1 

 

Pada alat ukur, setiap item diasumsikan memiliki nilai 1-5 dengan bobot 

tertentu. Bobotnya sebagai berikut: 

a. Untuk pilihan jawaban selalu memiliki skor 5 pada pernyataan positif dan 

skor 1 pada pernyataan negatif. 

b. Untuk pilihan jawaban sering memiliki skor 4 pada pernyataan positif dan 

skor 2 pada pernyataan negatif. 

c. Untuk pilihan jawaban kadang memiliki skor 3 pada pernyataan positif 

dan negatif. 

d. Untuk pilihan jawaban jarang memiliki skor 2 pada pernyataan positif dan 

skor 4 pada pernyataan negatif. 

e. Untuk pilihan jawaban tidak pernah memiliki skor 1 pada pernyataan 

postif dan skor 5 pada pernyataan negatif. 

Data hasil responden dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu 

tinggi, sedang dan rendah. Penentuan kelompok peserta didik dengan kategori 

tinggi, sedang dan rendah dalam penelitian dilakukan dengan menjumlahkan 

seluruh skor dari setiap item pernyataan untuk mendapatkan skor total. 

Kemudian dilakukan konversi skor mentah menjadi skor matang dengan 

menggunakan batas nilai aktual dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Menghitung skor total masing-masing responden. 

2. Menghitung rerata dari skor total responden (µ) dengan menggunakan 

SPSS 16.0 
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3. Menentukan standar deviasi dari skor total responden (σ) dengan 

menggunakan SPSS 16.0 

4. Mengelompokkan data menjadi tiga kategori yaitu tinggi, sedang dan 

rendah dengan pedoman sebagai berikut. 

Tabel 3.8 

Kategorisasi Rentang Skor Self-Compassion Peserta Didik 

Skala Skor Rentang Skor Kategori Skor F % 

X > µ + 1.0 σ X > 2.27 Tinggi 30 14.9 

µ - 1.0 σ < X < µ + 1.0 σ 1.69 < X < 2.27 Sedang 144 71.6 

X< µ - 1.0 σ < 1.69 Rendah 27 13.4 

 

Pada setiap kategori mengandung pengertian seperti yang dijelaskan dalam 

tabel 3.8 sebagai berikut. 

Tabel 3.9 

Interpretasi Skor Kategori Self-Compassion 

Kategori Self-Compassion Interpretasi 

Self-Compassion  

Tinggi 

Peserta didik yang berada dalam kategori tinggi 

memiliki kecenderungan untuk peduli terhadap diri 

sendiri, memahami diri sendiri, dapat menawarkan 

kehangatan pada diri sendiri, memberikan 

kenyamanan pada diri sendiri serta dapat 

menawarkan penerimaan tanpa syarat terhadap diri 

sendiri saat menghadapi masa – masa sulit seperti 

kegagalan, penderitaan, kesedihan dan 

ketidaksempurnaan atau tantangan. Peserta didik 

yang masuk pada kategori tinggi juga tidak 

bersikap menyerang pada kekurangan diri, tidak 

mencaci kekurangan diri di saat menghadapi masa 

– masa sulit seperti kegagalan, penderitaan, 

kesedihan dan ketidaksempurnaan. Peserta didik 

mampu mengakui ketidaksempurnaan yang 

dimiliki oleh setiap manusia, mengakui kegagalan 

pernah dialami oleh setiap manusia, mengakui 

setiap manusia pernah membuat kesalahan serta 

mampu mengakui setiap manusia mengalami 

tantangan hidup. Peserta didik tidak merasa 
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Kategori Self-Compassion Interpretasi 

terpisah oleh pengalaman ketidaksempurnaan. 

Peserta didik juga menyadari pengalaman 

menyakitkan pada seseorang dengan cara yang 

seimbang, tidak mengabaikan pengalaman yang 

menyakitkan serta tidak menguatkannya , tidak 

mengabaikan perasaan yang sakit serta tidak 

menguatkannya. Peserta didik tidak terbawa oleh 

situasi / keadaan yang menyedihkan / menyakitkan 

serta tidak melebih – lebihkan situasi / keadaan 

yang tidak menyenangkan.  

Self-Compassion  

Sedang 

Peserta didik yang berada dalam kategori sedang 

cukup memiliki kecenderungan untuk peduli 

terhadap diri sendiri, cukup memiliki 

kecenderungan untuk memahami diri sendiri, 

cukup dapat menawarkan kehangatan pada diri 

sendiri, cukup memberikan kenyamanan pada diri 

sendiri serta cukup dapat menawarkan penerimaan 

tanpa syarat terhadap diri sendiri saat menghadapi 

masa – masa sulit seperti kegagalan, penderitaan, 

kesedihan dan ketidaksempurnaan. Namun peserta 

didik yang masuk pada kategori sedang cukup 

memiliki sikap menyerang pada kekurangan diri, 

cukup mencaci kekurangan diri di saat menghadapi 

masa – masa sulit seperti kegagalan, penderitaan, 

kesedihan dan ketidaksempurnaan. Peserta didik 

cukup mampu mengakui ketidaksempurnaan yang 

dimiliki oleh setiap manusia, cukup mengakui 

bahwa kegagalan pernah dialami oleh setiap 

manusia, cukup mengakui setiap manusia pernah 

membuat kesalahan serta cukup mampu mengakui 

setiap manusia mengalami tantangan hidup.  

Peserta didik cukup merasa terpisah oleh 

pengalaman ketidaksempurnaan. Peserta didik juga 

menyadari pengalaman menyakitkan pada 

seseorang dengan cara yang cukup seimbang, 

cukup mengabaikan pengalaman yang 

menyakitkan, cukup menguatkan pengalaman yang 

menyakitkan, cukup mengabaikan perasaan yang 

sakit serta cukup menguatkan perasaan yang sakit. 

Peserta didik masih cukup terbawa oleh situasi / 

keadaan yang menyedihkan / menyakitkan serta 
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Kategori Self-Compassion Interpretasi 

cukup bersikap melebih – lebihkan situasi / 

keadaan yang tidak menyenangkan. 

Self-Compassion  

Rendah 

Peserta didik yang berada dalam kategori rendah 

kurang memiliki kecenderungan untuk peduli 

terhadap diri sendiri, kurang memiliki 

kecenderungan untuk memahami diri sendiri, 

kurang dapat menawarkan kehangatan pada diri 

sendiri, kurang memberikan kenyamanan pada diri 

sendiri serta kurang dapat menawarkan penerimaan 

tanpa syarat terhadap diri sendiri saat menghadapi 

masa – masa sulit seperti kegagalan, penderitaan, 

kesedihan dan ketidaksempurnaan. Peserta didik 

yang masuk pada kategori rendah bersikap 

menyerang dan mencaci kekurangan diri di saat 

menghadapi masa – masa sulit seperti kegagalan, 

penderitaan, kesedihan dan ketidaksempurnaan. 

Peserta didik kurang mampu mengakui 

ketidaksempurnaan yang dimiliki oleh setiap 

manusia, kurang mampu mengakui bahwa 

kegagalan pernah dialami oleh setiap manusia, 

kurang mampu mengakui setiap manusia pernah 

membuat kesalahan serta kurang mampu mengakui 

setiap manusia mengalami tantangan hidup.  

Peserta didik merasa terpisah oleh pengalaman 

ketidaksempurnaan. Peserta didik menyadari 

pengalaman menyakitkan pada seseorang dengan 

cara yang tidak atau kurang seimbang, 

mengabaikan pengalaman yang menyakitkan, 

menguatkan pengalaman yang menyakitkan, 

mengabaikan perasaan yang sakit serta menguatkan 

perasaan yang sakit. Peserta didik terbawa oleh 

situasi / keadaan yang menyedihkan / menyakitkan 

serta bersikap melebih – lebihkan situasi / keadaan 

yang tidak menyenangkan. 

 

3) Analisis Data 

Pada penelitian ini dirumuskan pertanyaan penelitian. Masing – 

masing pernyataan penelitian dijawab dengan cara sebagai berikut, 



Hana Nailul Muna, 2016 

PROGRAM BIMBINGAN PRIBADI UNTUK PENGEMBANGAN SELF-COMPASSION PESERTA DIDIK 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

a. Pertanyaan “bagaimana kecenderungan umum serta kecenderungan 

komponen self-compassion peserta didik di lokasi penelitian Tahun 

Ajaran 2015 / 2016” diperoleh dengan menggunakan skor rerata 

self-compassion peserta didik yang telah memasuki tahap 

pengolahan data. Pengolahan data jawaban setiap peserta didik 

kemudian dikategorikan berada pada tahap mana tingkatan self-

compassion peserta didik.  

b. Pertanyaan “bagaimana kondisi objektif program bimbingan dan 

konseling yang telah dijalankan di lokasi penelitian Tahun Ajaran 

2015 / 2016” diperoleh dari hasil analisis penilaian kinerja guru 

BK (PKG BK) yang telah diolah baik itu hasil dari peserta didik, 

guru mata pelajaran, pimpinan serta guru BK itu sendiri hasil 

observasi program, daftar cek sarana dan prasarana serta hasil 

wawancara mengenai anggaran biaya yang diperoleh dari 

narasumber. Hasil yang telah diperoleh kemudian dilakukan 

triangulasi sumber data untuk memudahkan interpretasi. 

c. Pertanyaan umum “seperti apa program bimbingan pribadi yang 

layak dan sesuai untuk pengembangan self-compassion peserta 

didik serta dapat diterapkan di lokasi penelitian Tahun Ajaran 

2015/2016”. Penyusunan rancangan program bimbingan pribadi 

untuk pengembangan self-compassion peserta didik merujuk pada 

hasil penelaahan program yang layak menurut pakar dan praktisi 

oleh para ahli bimbingan dan revisi program. Proses penyusunan 

program dalam penelitan dimulai dengan melakukan analisis 

terhadap data – data yang telah diperoleh secara rinci dan 

dijabarkan dari pertanyaan penelitian. Data – data yang telah 

dianalisis dan diuraikan sebagai dasar – dasar perancangan 

program. 


