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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan 

kuantitatif. Menurut Sukmadinata (2012, hlm. 53) pendekatan kuantitatif 

adalah pendekatan yang dirancang untuk menjawab hipotesis secara 

akurat menggunakan angka-angka dan pengolahan statistik, sehingga 

memudahkan proses analisis dan penafsirannya. 

Pendekatan kuantitatif digunakan dalam pemaparan tentang profil 

perilaku moral siswa dan pemaparan tentang gambaran efektifitas 

bimbingan pribadi-sosial untuk mengembangkan perilaku moral. Sehingga 

pendekatan ini dapat menjawab hipotesis penelitian secara spesifik. 

2. Metode dan Desain Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bimbingan pribadi-

sosia yang efektif dalam mengembangkan perilaku moral. Untuk 

mencapai tujuan tersebut maka metode yang digunakan dalam penelitian 

adalah metode kuasi eksperimen. Menurut Sugiyono (2015), kuasi 

eksperimen merupakan pengembangan dari metode eksperimen yang 

mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya 

untuk mengontrol variable-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen. Walaupun demikian desain ini lebih baik daripada pra 

eksperimen. Kuasi eksperimen digunakan karena pada kenyataannya sulit 

mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian pada 

desain eksperimen sesungguhnya. 

Desain kuasi eksperimen yang digunakan Non Equivalent Control 

Group Design. Desain ini hampir sama dengan pretest-posttest control 

group design, kemudian diberikan pre-test dan post-test untuk mengetahui 

perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol (Sugiyono, 
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2015). Struktur desain dari Non Equivalent Control Group sebagai berikut 

: 

 

 

  

 

 

Gambar 3.1 

Desain penelitian Nonequivalent Control Group Design 

   Sugiyono (2015, hlm. 79) 

 

Keterangan : 

O1  : Pre-test pada kelas eksperimen 

O3  : Pre-test pada kelas kontrol 

X  : Treatment dengan bimbingan pribadi-sosial terhadap kelas 

eksperimen 

O2  : Post-test pada kelas eksperimen 

O4  : Post-test pada kelas kontrol  

 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 

26 Bandung yang berjumlah 204 siswa. Populasi tersebut dipilih atas dasar 

pertimbangan bahwa siswa SMP kelas VIII merupakan siswa yang berada 

pada masa remaja awal, Yusuf (2005, hlm. 72) mengemukakan bahwa tugas 

perkembangan utama remaja adalah memperoleh kematangan sistem moral 

untuk membimbing perilakunya. Kematangan remaja belum sempurna jika 

tidak memiliki kode moral yang dapat diterima secara universal, meskipun 

kenyataannya tingkat pencapaian tugas perkembangan moral remaja sangat 

beragam.  

Pengambilan sampel penelitian dengan menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiono, 2015). Dasar pertimbangan pengambilan sampel dalam penelitian 

adalah 35 siswa di kelas VIII F, berdasarkan instrumen perilaku moral kelas 

    O1  X     O2 

    O3             O4 
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tersebut skor rata-rata perilaku moral terendah, dan kelas VIII H pada 

kelompok kontrol.  

 

C. Pengembangan Instrumen 

Pengembangan instrumen dimaksudkan untuk mendapatkan data yang 

akurat, maka dikembangkan instrumen perilaku moral yang layak. Tahap-

tahap pengembangan instrumen meliputi penyusunan definisi konseptual, 

definisi operasional, kisi-kisi instrument, pedoman skoring dan penafsiran, 

serta pengujian instrumen. 

1. Definisi Konseptual Perilaku Moral 

Terdapat tiga orang ahli yang menjelaskan definisi perilaku moral, 

sebagai berikut. 

a. Jean Piaget  

Menurut Piaget (dalam Blasi, 1983) perilaku moral disebut sebagai 

moral action (tindakan moral) merupakan tindakan yang didahului oleh 

pengetahuan moral tentang benar atau salah. 

Selanjutnya Piaget (dalam Duska & Whelan, 1982) 

mengembangkan aspek dan indikator tindakan moral yaitu: 

1) Perkembangan kesadaran akan peraturan, mencakup indikator tidak 

koersif, suci (tidak dapat di ganggu gugat), peralihan, modifikasi. 

2) Perkembangan pelaksanaan peraturan, mencakup indikator aktivitas 

motorik, egosentris, kerjasama, kodifikasi. 

3) Pertimbangan tentang benar dan salah, mencakup indikator perkataan 

salah yang dikatakan dengan sengaja, sesuatu yang tidak sungguh-

sungguh benar, sesuatu yang tidak benar termasuk kekeliruan, 

perkataan yang nakal. 

4) Persepsi tentang keadilan, mencakup indikator keadilan retributif, 

tanggung jawab kelompok atau solidaritas, keadilan imanen, keadilan 

distributif. 
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b. Albert Bandura 

Perilaku moral disebut oleh Bandura (1990) sebagai moral 

behavior yang merupakan hasil dari moral knowing dan moral feeling. 

Menurut Bandura (Grusec, 2006) perilaku moral adalah perilaku positif 

dan negatif dari perilaku prososial dan antisosial yang ditentukan dari 

penguatan, hukuman, dan imitasi. Perilaku moral melibatkan aspek-aspek 

negatif dari perilaku mencontek, berbohong, dan mencuri. Aspek-aspek 

positif termasuk membantu, berbagi, menghibur, membimbing, 

menyelamatkan, dan membela orang lain (Steinberg, 2011).  

Perilaku moral merujuk kepada aspek perilaku prososial dan 

perilaku antisosial, yang dijabarkan sebagai berikut: 

1) Perilaku prososial mencakup indikator membantu, berbagi, 

menghibur, membimbing, menyelamatkan, dan membela orang lain. 

2) Perilaku antisosial mencakup indikator mencuri, mencontek, dan 

berbohong. 

c. Kurtinez & Gerwitz 

Kurtines & Gerwitz (1984) menjelaskan perilaku moral 

merupakan suatu perbuatan yang diatur oleh aturan tertentu berdasarkan 

perspektif dari perilaku prososial.  

Perilaku moral merujuk pada aspek perilaku prososial yang 

dijabarkan sebagai berikut. 

1) Perilaku berbagi atau memberi, mencakup indikator berbagi waktu, 

berbagi materi, dan berbagi informasi. 

2) Perilaku membantu, mencakup indikator menyelamatkan, membela, 

atau memindahkan penyebab stress. 

Berdasarkan pemaparan beberapa ahli, esensi perilaku moral 

adalah tindakan yang berbentuk perilaku prososial dan antisosial di 

kehidupan sehari-hari.  
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Aspek perilaku moral meliputi pengetahuan dan perbuatan. 

1) Pengetahuan artinya individu memiliki kesadaran, pertimbangan, 

dan persepsi mengenai tindakan moral. Secara rinci indikatornya 

adalah: memandang peraturan sebagai hasil pemufakatan bersama, 

memandang perlu adanya penentuan peraturan, perkataan salah yang 

dikatakan dengan sengaja, menerapkan konsep hak dan kewajiban. 

2) Perbuatan artinya perilaku positif dan negatif, indikatornya meliputi: 

membantu, berbagi, menghibur, membimbing, berbohong, dan 

mencuri. 

2. Definisi Operasional Perilaku Moral  

Secara operasional perilaku moral adalah perilaku positif dan negatif 

siswa SMP di kehidupan sehari-hari.  

Aspek perilaku moral meliputi pengetahuan dan perbuatan. 

a. Aspek pengetahuan, indikatornya meliputi: memahami peraturan 

sekolah, mempertimbangkan dampak berbohong, menerapkan 

kewajiban sebagai seorang anak.  

b. Aspek perbuatan, indikatornya meliputi: membantu orang lain dengan 

tulus, membagi/berbagi informasi, menunjukkan kepedulian pada 

orang lain, membimbing orang lain mengerjakan tugas.  

3. Kisi-kisi Instrumen 

Kisi-kisi instrumen dikembangkan dari definisi operasional 

perilaku moral yang meliputi aspek pengetauan dan perbuatan. Secara 

rinci kisi-kisi instrument perilaku moral terdapat dalam tabel 3.2. 
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Tabel 3.1 

Kisi-kisi Instrumen Perilaku Moral 

No Aspek Indikator 
Sub Indikator Jumlah 

Pernyataan 

1.  Pengetahuan a. Memahami peraturan 

sekolah 

a) Setiap siswa harus 

mempunyai buku-buku 

dan alat-alat pelajaran 

yang dibutuhkan,  

b) Memakai seragam 

sekolah,  

c) Menjaga ketenangan 

selama pelajaran 

berlangsung,  

d) Menjaga kebersihan 

lingkungan sekolah,  

e) Mentaati waktu masuk 

dan istirahat.  

10 

b. Mempertimbangkan 

dampak berbohong 

Dampak berbohong 

meliputi rasa bersalah 

(guilt), rasa takut (fear) dan 

tubuh akan semakin merasa 

cemas. 

7 

c. Menerapkan 

kewajiban sebagai 

seorang anak 

a) hormat dalam ucapan 

dan perbuatan, 

b) menundukkan diri,  

c) menjaga kehormatan 

orang tua,  

d) mengutamakan 

kepentingan orang tua 

daripada kepentingan 

masyarakat,  

e) memohonkan ampunan 

atas dosa-dosa orang 

tua 

f) memenuhi kebutuhan 

orang tua pada usia 

lanjut,  

g) membantu orang tua 

yang telah wafat 

dengan amal shaleh,  

h)  membantu orang tua 

menyantuni kerabatnya,  

i) berusaha 

13 
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menyenangkan hati 

orang tua 

j) tidak mendendam 

kepada orang tua 

k) tidak merasa dapat 

membalas jasa orang 

tua 

l) meminta izin orang tua 

sebelum pergi 

2. Perbuatan a. Membantu orang lain 

dengan tulus 

Tindakan tanpa pamrih 

atau ingin sekedar beramal 

baik  

10 

b. Membagi/berbagi 

informasi 

Berbagi informasi dengan 

orang lain.  
8 

c. Menunjukkan 

kepedulian pada 

orang lain 

Melakukan sesuatu bagi 

orang lain, seperti 

menghibur, melindungi, 

dan mendahulukan. 

10 

d. Membimbing orang 

lain mengerjakan 

tugas 

Membimbing dalam 

bentuk kelompok maupun 

indivdu dalam 

mengerjakan tugas 

pelajaran. 

8 

Jumlah Pernyataan  66 

 

4. Pedoman Skoring dan Penafsiran 

a. Skoring 

Penelitian menggunakan skala Likert (Sugiono, 2012, hlm. 93) 

skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala dengan 

kategori pilihan jawaban, Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-kadang 

(KD), Jarang (JR), dan Tidak Pernah (TP). 

Tabel 3.2 

Skoring Perilaku Moral 

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 

SL SR KD JR TP SL SR KD JR TP 

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 
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b. Penafsiran 

Penafsiran perilaku moral ditempuh dengan menentukan siswa 

ke dalam tiga kategori sebagai berikut. 

Tabel 3.3 

Penafsiran Perilaku Moral 

 

5. Pengujian Instrumen 

Instrumen perilaku moral digunakan untuk pengumpulan data, agar 

instrument layak digunakan, terdapat beberapa tahapan yaitu pengujian 

konstruk dan konten instrument, pengujian keternacaan instrument, uji 

coba instrumen (try out), pengujian validitas instrumen dan pengujian 

reliabilitas instrumen. 

Rumus Rentang  Kualifikasi Deskripsi 

X> Min ideal + 2.interval X   220 Otonom 

Siswa mampu berpikir 

perlunya memodifikasi 

aturan-aturan untuk 

disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi yang baik. 

Siswa bertindak dengan 

mempertimbangkan intensi 

pelaku dan 

konsekuensinya. 

Min ideal + interval ≤ X ≤ 

Min ideal + 2.interval 
140         Semiotonom 

Siswa memahami bahwa 

aturan yang berasal dari 

luar dirinya dapat diubah 

menurut aturan-aturan 

yang dibuat olehnya, tetapi 

siswa belum dapat 

melepaskan diri dari 

pengaruh orang lain.  

X< Min ideal + interval X       Heteronom 

Siswa cenderung menerima 

begitu saja segala aturan 

yang diberikan oleh orang-

orang yang dianggap 

kompeten. Peraturan 

dipahami sebagai sesuatu 

yang tidak dapat diubah.  
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a. Uji Rasional 

Uji rasional instrumen dinilai oleh tiga orang pakar, pakar 

tersebut adalah dosen bimbingan dan konseling yang ahli dibidang 

perilaku moral yaitu Prof. Dr. Ahmad Juntika Nurihsan, M.Pd, Dr. 

Nani, M. Sugandhi, M.Pd, dan Dr. Yaya Sunarya, M.Pd. Setelah 

melalui penimbangan (judgement) 3 orang ahli dan petunjuk kedua 

pembimbing penulisan tesis terhadap kesesuaian konstruk dan konten 

instrument. 

Penimbangan perlu dilakukan untuk mendapatkan angket yang 

sesuai dengan kebutuhan penelitian. Bila terdapat butir pernyataan 

yang tidak sesuai, maka butir pernyataan tersebut akan dibuang atau 

direvisi kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan 

penelitian. Sebelum dilakukan penimbangan jumlah item soal 

sebanyak 40 butir pernyataan. Setelah di judgement jumlah item 

bertambah menjadi 66 butir pernyataan, dengan 4 item yang dibuang 

adalah : 1) saya melakukan kebohongan untuk melindungi diri (aspek 

pengetahuan, indikator mempertimbangkan dampak berbohong), 2) 

saya tidak memikirkan dampak buruk dari berbohong (aspek 

pengetahuan, indikator mempertimbangkan dampak berbohong), 3) 

saya senang mendengar nasihat dari orang tua (aspek pengetahuan, 

indikator menerapkan kewajiban sebagai seorang anak), 4) saya 

malas membantu teman yang tidak mengerti tugas yang diberikan 

guru (aspek perbuatan, indikator membimbing orang lain 

mengerjakan tugas). 

Selanjutnya ada item pernyataan yang harus diperbaiki 

sebanyak 2 item, yaitu : 1) saya membantu orang lain menyebrang 

jalan diperbaiki menjadi saya membantu orang yang lebih tua 

menyebrang jalan (aspek perbuatan, indikator membantu orang lain 

dengan tulus), 2) saya menyisihkan uang jajan untuk diberikan 

kepada orang yang membutuhkan diperbaiki menjadi saya 
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menyisihkan uang jajan untuk diberikan kepada pengemis (aspek 

perbuatan, indikator membantu orang lain dengan tulus).  

b. Uji keterbacaan 

Setelah dilakukan butir pernyataan, langkah berikutnya adalah 

melakukan validasi eksternal berupa uji keterbacaan setiap butir 

pernyataan yang ada dalam instrument kepada 6 siswa, dan hasilnya 

ada 2 pernyataan yang diperbaiki yaitu : 1) saya meminjamkan buku 

paket kepada teman yang ketinggalan, diperbaiki menjadi saya 

meminjamkan buku paket kepada teman yang ketinggalan buku 

paketnya, 2) saya tidak memberitahu kepada teman yang tertinggal 

alat tulisnya, diperbaiki menjadi saya tidak memberitahu kepada 

teman yang tertinggal alat tulisnya di kelas. 

Uji keterbacaan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

tingkat pemahaman siswa apakah pernyataan-pernyataan yang 

terdapat dalam angket dapat dipahami. 

c. Uji Coba Instrumen (Try Out) 

Uji coba instrument meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. 

Hal ini dilakukan untuk memperoleh kualitas instrumen yang layak 

digunakan dalam penelitian. Uji coba instrumen dilakukan kepada 

204 siswa kelas VIII SMPN 26 Bandung, jumlah item yang 

diujicobakan sebanyak 66 item. 

1) Uji validitas 

Uji dilakukan dengan tujuan untuk menunjukan tingkat 

kesahihan instrument yang akan digunakan dalam mengumpulkan 

data penelitian. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan 

teknik statistik yakni Pearson Product Moment. Penghitungan 

validitas butir pernyataan dilakukan dengan bantuan program 

komputer Microsoft excel 2010. Berbadasrkan hasil perhitungan. 

Jika rhitung > rtabel berarti valid, dan 

Jika rhitung < rtabel berarti tidak valid. 
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Diperoleh butir pernyataan yang tidak valid berjumlah 6 

butir. Oleh karena itu jumlah item instrument yang semula 

berjumlah 66 item setelah diujicoba berkurang menjadi 60. 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas 

Kesimpulan No. Item Jumlah 

Memadai 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26, 

27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,48, 

49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 

60 

Tidak 

Memadai 
10,12,25,46,47,52 6 

 

2) Uji reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat seberapa besar 

tingkat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Makin tinggi 

harga realiabilitas instrument, kemungkinan kesalahan yang terjadi 

akan makin kecil jika keputusan tentang variable pengukuran 

ditetetapkan berdasarkan skor yang diperoleh dari instrument. 

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas instrumen dilakukan 

pengujian dengan menggunakan rumus Cronbach’s Alpha (α). 

Proses pengujian reliabilitas instrumen ini dilakukan secara 

statistik memakai bantuan perangkat lunak Microsoft excel 2010 

dan SPSS 22.0 for windows. 

Sugiyono (2016, hlm. 184) menyatakan suatu instrumen 

dinyatakan reliable bila koefisien reliabilitas minimal 0,6. Tolak 

ukur reliabilitas digunakan koefisien korelasi dari Sugiyono (2015) 

yang dipaparkan pada tabel berikut ini. 
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   Tabel 3.5 

Klasifikasi Reliabilitas 

Interval Koefisien Kualifikasi 

0,80-100 

0,60-0,799 

0,40-0,599 

0,20-0,399 

0,00-0,199 

Derajat keterandalan sangat tinggi 

Derajat keterandalan tinggi 

Derajat keterandalan cukup 

Derajat keterandalan rendah 

Derajat keterandalan sangat rendah 

  

Berdasarkan pedoman klasifikasi reliabilitas didapatkan 

nilai reliabilitas dari tiap variable yang dapat dilihat dalam tabel 

berikut. 

Tabel 3.6 

 Hasil Reliabilitas 

Instrumen Perilaku Moral 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan cronbach’s alpha 

menunjukkan instrumen perilaku moral reliabel, dengan derajat 

keterandalan sangat tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.907 66 
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D. Pengembangan Bimbingan Pribadi-Sosial untuk Mengembangkan 

Perilaku Moral 

Pengembangan bimbingan pribadi-sosial untuk mengembangkan 

perilaku moral meliputi : 1) kajian teoritis; 2) penyusunan bimbingan pribadi-

sosial; 3) uji kelayakan bimbingan pribadi-sosial. 

1. Kajian Teoritis  

Pengembangan pribadi-sosial untuk mengembangkan perilaku moral 

dilakukan kajian secara teoritis yaitu dengan melakukan studi pustaka 

untuk digunakan sebagai landasan penyusunan bimbingan pribadi-sosial 

untuk mengembangkan perilaku moral. 

Bimbingan pribadi-sosial untuk mengembangkan perilaku moral siswa 

dalam penelitian ini diartikan sebagai program yang diberikan oleh 

konselor untuk membantu individu dalam mengembangkan perilaku positif 

serta memecahkan masalah-masalah sosial, yang menekankan pada 

pendekatan kognitif dan perilau agar siswa mampu menerapkan perilaku 

moral dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Penyusunan Struktur Bimbingan Pribadi-Sosial 

Struktur bimbingan pribadi-sosial untuk mengembangkan perilaku 

moral siswa mengacu pada Departemen Pendidikan Nasional (2008) dan 

model Cornish & Ross (2004) sebagai berikut. 

 

Tabel 3.7 

Struktur Bimbingan Pribadi-Sosial 

No Struktur  Isi 

1 Rasional Latar belakang secara teori dan 

praktis berkenaan dengan pentingnya 

penyelenggaraan bimbingan pribadi-

sosial untuk mengembangkan 

perilaku moral. 

2 Deskripsi Kebutuhan Hasil need assessment dari 

instrument perilaku moral dan 
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metode bimbingan pribadi-sosial 

yang dibutuhkan oleh siswa untuk 

mengembangkan perilaku moral. 

3 Tujuan  Tujuan umum dan khusus dari 

penyelengaraan layanan bimbingan 

pribadi-sosial untuk mengembangkan 

perilaku moral 

4 Sasaran  Siswa yang paling membutuhkan 

layanan bimbingan pribadi sosial 

untuk mengembangkan perilaku 

moral 

5 Struktur dan tahapan Rincian tahapan, tujuan, deskripsi 

kegiatan, dan system penunjang 

pelaksanaan bimbingan pribadi-

sosial. 

6 Evaluasi  Evaluasi proses dan hasil 

 

3. Uji Kelayakan Bimbingan Pribadi-Sosial 

Uji kelayakan bimbingan pribadi-sosial dinilai oleh pakar yaitu dua 

dosen ahli Dr. Nani M. Sugandhi, M.Pd dan Dr. Ipah Saripah, M.Pd. 

masukan dari kedua dosen adalah mengenai perbaikan rasioanl agar lebih 

operasional, satuan layanan harus mencantumkan rangkuman materi dan 

sumber, serta menambahkan komponen evaluasi proses. 

Uji kelayakan juga dilakukan oleh praktisi yaitu guru BK SMP Negeri 

26 Bandung yaitu Ria Lestari, M.Pd, masukannya adalah menyebutukan 

jumlah peserta didik dalam satuan layanan, melampirkan format evaluasi, 

serta melengkapi satuan layanan dengan standar kompetensi, kompetensi 

dasar, mencantumkan rangkuman materi dan sumber, media dan tujuan 

dijabarkan untuk sesuatu yang lebih terukur. 

 

E. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang ditempuh terdiri dari tiga tahapan, yaitu: 

persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Ketiga prosedur dan tahapan 

penelitian secara rinci dapat dilihat pada uraian berikut. 
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1. Persiapan 

a. Penyusunan proposal 

b. Pengajuan persetujuan proposal penelitian setelah melakukan seminar 

proposal penelitian 

c. Seminar proposal penelitian 

d. Pengajuan permohonan pengangkatan dosen pembimbing tesis 

e. Pengajuan permohonan izin untuk melakukan penelitian 

2. Pelaksanaan  

a. Penyusunan instrument dan pengujian kelayakan atau judgement 

instrument. 

b. Uji coba instrumen (try out). 

c. Pelaksanaan pengumpulan data penelitian dari siswa kelas VIII SMP 

Negeri 26 Bandung Tahun Ajaran 2017/2018 

d. Analisis data hasil penelitian untuk menentukan kelas eksperimen dan 

kelas kontrol 

e.  Pengembangan bimbingan pribadi-sosial untuk mengembangkan 

perilaku moral siswa berdasarkan hasil analisis data perilaku moral 

siswa. Pengembangan program intervensi meliputi kegiatan-kegiatan 

berikut. 

1) Penyusunan rancangan hipotetik program bimbingan pribadi-sosial 

untuk mengembangkan perilaku moral pada siswa berdasarkan 

kajian teoretik dan empiric. 

2) Pengujian kelayakan atau judgement rancangan hipotetik program 

bimbingan pribadi-sosial kepada pakar dan praktisi lapangan. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah mengetahui kelayakan program 

bimbingan pribadi-sosial yang akan digunakan sebagai acuan 

dalam mengembangkan perilaku moral siswa kelas VIII SMP 

Negeri 26 Bandung. 

f. Pelaksanaan eksperimen sebagai acuan dalam mengembangkan 

perilaku moral sesuai dengan program yang telah disusun. 
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3. Pelaporan 

Tahapan terakhir dari prosedur penelitian adalah tahap pelaporan. 

Tahap pelaporan meliputi analisis seluruh kegiatan, hasil penelitian, dan 

pembahasan kemudian dilaporkan dalam bentuk karya tulis ilmiah (tesis) 

untuk selanjutnya dipertanggung jawabkan dalam sidang tahap I dan II. 

 

F. Analisis Data 

Guna mengetahui gambaran efektivitas bimbingan pribadi-sosial 

dalam mengembangkan perilaku moral siswa di SMP Negeri 26 Bandung 

Tahun Ajaran 2017/2018. Tahapan statistik yang digunakan pada penelitian 

eksperimen, meliputi: 1) uji normalitas; 2) uji homogenitas; dan 3) uji 

independent t test. 

Hipotesis penelitian adalah bimbingan pribadi-sosial efektif untuk 

mengembangkan perilaku moral siswa, dengan hipotesis statistik sebagai 

berikut. 

H0: µ1 = µ2  

H1: µ1 < µ2 

Keterangan:  

µ1 : nilai posttest kelas kontrol 

µ2 :  nilai posttest kelas eksperimen 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normalitas distribusi data 

normal atau tidak. Penghitungan uji normalitas menggunakan program SPSS 

22 dengan uji statistic shapiro wilk. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada 

tabel berikut. 
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Tabel 3.8 

              Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

B

e

rdasarkan uji normalitas menggunakan SPSS 22 signifikansinya menunjukkan 

kelas eksperimen 0,057 dan kelas control 0,745 yang berarti lebih besar dari 

0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan data berdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui kesamaan sampel kelas 

eksperimen dan kelas control. Uji homogenitas dilakukan sebagai prasyarat 

dalam analisis independent sample t test. Sebagai kriteria pengujian, jika nilai 

signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua 

kelompok data adalah sama. Hasil uji homogenitas dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

       Tabel 3.9 

       Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.379 1 68 .540 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

kelas eksperimen .132 35 .131 .940 35 .057 

kelas control .077 35 .200
*
 .980 35 .745 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Berdasarkan uji homogenitas menggunakan SPSS 22 hasilnya sig 

menunjukkan 0,540 yang lebih besar dari 0,05. Disimpulkan bahwa terdapat 

kesamaan varian antara kelompok atau berarti homogen.  

Berdasarkan hasil uji normalitas dan uji homogenitas, maka pengujian 

efektivitas bimbingan pribadi-sosial untuk mengembangkan perilaku moral 

siswa diuji dengan metode independent t test menggunakan software SPSS 22 

for windows. Dasar pengambilan keputusan efektivitas adalah dengan melihat 

perbandingan nilai Sig (2 tailed), yaitu jika nilai Sig (2 tailed) < 0,05 maka H0 

ditolak. Selain itu, dilakukan juga perbandingan tingkat skor perilaku moral 

siswa kelompok ekperimen sebelum dan sesudah diberi perlakukan 

(treatment). 


