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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, yaitu 

pendekatan yang dilakukan dengan pencatatan mengenai kecenderungan proaktif 

dalam bentuk angka, konkrit, diklasifikasikan serta terukur sehingga memudahkan 

proses analisis mengenai kecenderungan proaktif. Data yang diperoleh dijadikan 

dasar pembuatan layanan bimbingan dan konseling untuk mengembangkan 

kecenderungan proaktif mahasiswa Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Tahun 

Akademik 2018/2019.   

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

survei. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif bertujuan untuk 

mendeskripsikan kecenderungan proaktif mahasiswa Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan Tahun Akademik 2018/2019.   

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh proaktif mahasiswa Psikologi 

Pendidikan dan bimbingan UPI semester VI tahun akademik 2018/2019 yang 

berjumlah 82 orang. Pengambilan sampel pada penelitian menggunakan teknik 

sampling jenuh yaitu seluruh populasi mahasiswa Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan UPI semester VI tahun akademik 2018/2019.  

Tabel 3.1  

Jumlah Subyek Penelitian  

No.  Kelas Jumlah Populasi Jumlah Sampel 

1.  PPB-A 2016 41 41 

2.  PPB-B 2016 41 41 

Total 82 82 
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3.3 Instrumen 

 Intrumen membahas mengenai pengembangan instrumen dari definisi 

operasional variabel, jenis instrumen penelitian, pengembangan kisi-kisi, dan uji 

coba instrumen.  

 

3.3.1 Definisi Operasional Variabel 

Menurut Wu dan Parker (2013, hlm. 680),  perilaku proaktif merupakan 

tindakan yang diinisiasi oleh sendiri dan berfokus pada masa depan untuk 

mengubah, memperbaiki dirinya sendiri dan situasinya menjadi positif untuk 

pencapaian pribadi yang lebih baik. Menurut Covey (2013, hlm. 801) proaktif 

merupakan suatu perilaku atas keputusan sendiri berdasarkan nilai bukan atas 

kondisi serta memiliki inisatif dan bertanggung jawab atas kehidupan individu. 

Seda ngkan menurut Rehnstrom dan Dahlgborg (2016, hlm. 1-2) individu yang 

proaktif akan mengambil kendali untuk membuat sesuatu terjadi dengan 

keputusannya sendiri yang akan menunjukan produktivitas dan efisiensi yang 

lebih besar.  

Proaktif merupakan respon individu untuk memperbaiki dan menciptakan 

perilaku menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta mengubah situasi menjadi 

positif dari berbagai kondisi yang diprakarsai oleh diri sendiri. Proaktif adalah 

perilaku mahasiswa Departemen Psikologi Pendidikan dan Bimbingan semester 

VI tahun akademik 2018/2019 UPI yang muncul karena adanya kebebasan 

memilih respon, kemampuan mengambil inisiatif, dan kemampuan bertanggung 

jawab. Berikut secara rinci dijabarkan dalam aspek dan indikator.  

1) Kebebasan memilih respon  

Kebebasan memilih respon merupakan kebebasan mahasiswa dalam 

memilih cara untuk merespon dari berbagai situasi dengan positif. Indikator dalam 

kebebasan merespon, yaitu:  

a) Mahasiswa memiliki kesadaran diri dalam memahami dan mengevaluasi 

perilaku yang telah dilakukan. (kesadaran diri) 

b) Mahasiswa memiliki kemampuan berimajinasi kemungkinan-

kemungkinan baru dalam penyelesaian dan menghadapi situasi. (imajinasi) 
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c) Mahasiswa dapat menyelaraskan suara batin yaitu prinsipnya dengan 

pikiran dan tindakan dalam membedakan perilaku benar dan kurang benar. 

(suara hati) 

d) Mahasiswa mampu menguasai pilihan perilaku dan menguasai emosi atas 

kehendak sendiri tanpa pengaruh dari luar.  (kemauan) 

2) Mengambil inisiatif 

Mengambil inisiatif merupakan kemampuan mahasiswa dalam bertindak 

untuk memberi kekuatan dalam menciptakan keadaan yang baik tanpa menunggu 

dikendalikan. Indikator dalam mengambil inisiatif, yaitu: 

a) Mahasiswa memiliki solusi dalam mengatasi dan bertahan dari suatu 

kejadian.  (memikirkan solusi) 

b) Mahasiswa mengantisipasi terhadap rencana yang dibuat. (antisipasi) 

c) Mahasiswa memulai tindakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang 

konsisten tanpa menunggu dikendalikan orang lain. (memulai tindakan) 

3) Bertanggung jawab  

Bertanggung jawab merupakan kemampuan mahasiswa dalam 

menyelesaikan, mengendalikan dan menerima apa yang telah dipilihnya tanpa 

menyalahkan diri dan lingkungannya. indikator dalam bertanggung jawab, yaitu:  

a) Mahasiswa dapat mengendalikan situasi tanpa menyalahkan diri dan 

lingkungan sekitarnya. (mengendalikan situasi) 

b) Mahasiswa dapat menyelesaikan tindakan yang telah dipilih dengan tenang 

dan nilai-nilai yang benar.(menyelesaikan yang telah dipilih) 

c) Mahasiswa dapat menerima dan menyadari konsekuensi atas pilihannya. 

(menerima konsekuensi) 

 

3.3.2 Jenis Instrumen Penelitian 

Jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kuesioner 

(angket) tertutup yang bertujuan untuk memberikan lembar pernyataan kepada 

responden dan responden memberikan tanda centang pada alternatif jawaban yang 

telah disediakan sesuai dengan kondisi responden sendiri. Skala yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu skala Likert untuk mengukur tingkat proaktif dengan 

alternatif jawaban responden terdiri dari lima pilihan yaitu: Sangat Sesuai (SS), 
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Sesuai (S), Kurang sesuai (KS), Tidak Sesuai (TS),  dan Sangat Tidak Sesuai 

(STS).  

 

3.3.3 Pengembangan Kisi-kisi Instrumen 

Intrumen digunakan untuk mendeskripsikan kecenderungan proaktif 

mahasiswa yang disusun kemudian dibuat pernyataan berdasarkan definisi 

operasional variabel. Adapun kisi-kisi instrumen dalam penelitian ini sebagai 

berikut:  

Tabel 3.2  

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian (Setelah Judgement) 

Dimensi Indikator 

No Item 

Jumlah Positif  

(+) 

Negatif  

(-) 

1. Kebebasan 

memilih 

respon 

(Freedom of 

choice) 

a. Kesadaran diri dalam memahami 

dan mengevaluasi perilaku yang 

telah dilakukan. (kesadaran diri) 

1, 2, 3, 

4, 6 
5 6 

b. Kemampuan berimajinasi 

kemungkinan-kemungkinan baru 

dalam menyelesaikan dan 

menghadapi situasi. (imajinasi) 

7, 8 9, 10 4 

c. Dapat menyelaraskan suara batin 

yaitu prinsipnya dengan pikiran 

dan tindakan dalam membedakan 

perilaku benar/kurang benar. 

(suara hati) 

11, 12, 

14 
13 4 

d. Mampu menguasai pilihan 

perilaku dan menguasai emosi 

atas kehendak sendiri tanpa 

pengaruh dari luar.  (kemauan) 

15, 16, 

17, 20. 
18, 19 6 

2. Mengambil 

Inisiatif 

a. Memiliki solusi dalam mengatasi 

dan bertahan dari suatu kejadian. 

(memikirkan solusi) 

21, 22, 

23, 24 
25, 26 6 
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Dimensi Indikator 

No Item 

Jumlah Positif  

(+) 

Negatif  

(-) 

b. Antisipasi terhadap rencana yang 

dibuat. (antisipasi) 

27, 28, 

29 
30 4 

c. Memulai tindakan sesuai dengan 

rencana dan tujuan yang 

konsisten tanpa menunggu 

dikendalikan orang lain. 

(memulai bertindak) 

31, 32 33, 34 4 

3. Bertanggung 

jawab 

a. Mengendalikan situasi tanpa 

menyalahkan diri dan lingkungan 

sekitarnya. (mengendalikan 

situasi) 

35, 36, 

37 

38, 39, 

40 
6 

b. Menyelesaikan tindakan yang 

telah dipilih dengan tenang dan 

nilai-nilai yang benar. 

(menyelesaikan yang telah 

dipilih) 

41, 42, 

43 

44, 45, 

46.  
6 

c. Mahasiswa dapat menerima dan 

menyadari konsekuensi atas 

pilihannya. (menerima 

konsekuensi) 

47, 48, 

49 
50, 51 5 

Total 32 19 51 

 

3.3.4 Uji Instrumen Penelitian 

Uji instrumen dalam penelitian ini membahas mengenai uji kelayakan, 

uji keterbacaan, uji validitas, dan uji reliabilitas.  

 

3.3.4.1 Uji Kelayakan Instrumen Penelitian 

Judgement dilakukan untuk menguji kelayakan instrumen dari definisi 

operasional variabel, jenis instrumen penelitian, konstruk instrumen, isi 
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instrumen, dan bahasa yang digunakan dalam instrumen. Judgement dilakukan 

oleh tiga pakar bimbingan dan konseling, yaitu Drs. Sudaryat Nurdin Ahmad, 

M.Pd., Dr. Nandang Budiman, M.Si., dan Nadia Aulia Nadhirah, M. Pd. Berikut 

hasil Judgement berdasarkan tiga pakar bimbingan dan konseling:  

Tabel 3.3  

Hasil Judgement Instrumen 

Keterangan No. Item Jumlah 

Memadai 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 24, 26, 30, 

33, 34, 36, 37, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53, 54, 55.  

30 

Tidak Memadai (direvisi) 1, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 

22, 23, 27, 28, 29, 39, 40, 41, 43.  
21 

Tidak Memadai (dihilangkan) 31, 32, 35, 38, 55.  5 

Total 56 

 

Berdasarkan tabel 3.3 hasil judgement instrumen di atas dari 56 item 

pernyataan terdapat 30 item memadai, 21 item harus direvisi dan 5 item yang 

dihilangkan. Total akhir dalam instrumen penelitian ini yaitu 51 item pernyataan.  

 

3.3.4.2 Uji keterbacaan Instrumen Penelitian 

Uji keterbacaan dilakukan untuk menguji kesesuaian pemahaman 

pernyataan dengan responden penelitian. Uji keterbacaan dilakukan kepada 5 

orang yang dilakukan sebelum penyebaran instrumen. Berikut hasil dari uji 

keterbacaan yang telah dilaksanakan:  
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 Tabel 3.4  

Hasil Uji Keterbacaan 

No. Item Pernyataan Awal Pernyataan Akhir 

4 
Saya paham keadaan yang sedang 

dialami.   

Saya paham penyebab perasaan 

yang dialami jika sedang dalam 

keadaan gelisah atau sedih.   

10 

Saya sulit menghentikan 

kebiasaan menerka hal yang 

kurang baik yang akan terjadi 

pada diri.   

Saya sulit menghentikan 

kebiasaan membayangkan 

kejadian buruk yang belum terjadi 

pada diri saya.   

27 

Saya memperkirakan dampak-

dampak dari tindakan yang 

dilakukan. 

Saya memperkirakan dampak-

dampak dari tindakan yang 

sedang dilakukan. 

 

Berdasarkan tabel 3.4 hasil uji keterbacaan di atas terdapat tiga item yang 

tidak dipahami yaitu item nomor 4 dipertanyakan “keadaan seperti apa?”, item 

nomor 10 “menerka maksudnya apa?”, nomor 27 dipertanyakan “yang sedang 

dilakukan atau telah dilakukan”.  

 

3.3.4.3 Uji Validitas 

Validitas bertujuan untuk mengukur ketepatan instrumen proaktif. Uji 

validitas dilakukan agar item instrumen dapat digunakan untuk mengukur yang 

seharusnya diukur sehingga mengasilkan data yang valid. (Sugiyono, 2013, hlm. 

121). Uji validitas dalam mengukur Item proaktif ini dilakukan menggunakan 

model Rasch melalui softwate Winstep. Menurut Sumintono & Widhiarso (2015, 

hlm. 112) terdapat kriteria yang digunakan dalam uji validitas untuk mengukur 

seberapa tepat item mengukur apa yang harus diukur, yaitu sebagai berikut:  

1) Uji Unidimensionality 

Uji Unidimensionalitas yang digunakan untuk mengevaluasi instrumen yang 

dikembangkan dapat mengukur satu variabel atau tidak, dengan kriteria:  

>60% : Bagus Sekali 

40-60% : Bagus  

20-40% : Cukup 
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20% : Jelek 

15% : Unexpected Variance 

Uji Unidimensionalitas pada instrumen proaktif yaitu sebesar 47,5% yang 

temasuk pada kriteria bagus dan memenuhi persyaratan minimal yaitu 20% 

sehingga instrumen yang digunakan mengukur satu variabel. 

2) Uji Rating Scale 

Uji rating scale dilakukan untuk mengetahui apakah responden paham apa 

yang dipilih atau tidak. Berikut hasil uji rating Scale yang dilihat dari nilai 

observed average dan andrich threshold: 

Tabel 3.6 

Uji Rating Scale 

Observed Average Andrich Threshold 

-0,69 None 

-0,63 -0,59 

0,08 -2,30 

1,26 0,18 

2,04 2,71 

 

Dilihat dari tabel 3.6 pada observed average dan andrich threshold adanya 

peningkatan yang artinya responden memahami perbedaan dari setiap alternatif 

jawaban. 

3) Uji Validitas Konten 

Uji validitas konten menggunakan softwate Winstep pada output Table 13.item: 

Measure. Sumintono, B dan Widhiarso, W (2015, hlm. 113-122) mengemukan 

terdapat kriteria dalam uji validitas konten, yaitu:  

a. Nilai Outfit Mean Square (MNSQ) yang diterima: 0,5 < MNSQ < 1,5 

untuk menguji konsistensi jawaban dengan tingkat kesulitan Item 

pernyataan.  

b. Nilai Outfit Z-Standard (ZSTD) yang diterima -2,0 < ZSTD < 2,0 

digunakan untuk mendeskripsikan how much (kolom hasil measure) 

merupakan butir outliner, tidak mengukur atau terlalu mudah atau sulit.  

c. Nilai Point Measure Correlation (PT. Mean Corr) yang diterima: 0,4 < Pt 

Measure Corr < 0,85 digunakan untuk mendeskripsikan item pernyataan 
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yang tidak dipahami, direspon berbeda atau membingungkan dengan item 

lain.  

Hasil perhitungan dari 51 item pernyataan menunjukkan 37 item 

pernyataan valid dan 14 item pernyataan tidak valid. Item yang tidak valid 

dihilangkan karena tidak layak untuk digunakan. Item tidak layak untuk 

digunakan karena dua skor pada MNSQ, ZSTD dan Pt Mean Corr tidak 

diterima; dan pada Pt Mean Corr memiliki nilai negatif. 

Uji validitas menghasilkan terdapat item yang valid yaitu item yang dapat 

digunakan dan item yang tidak valid yaitu tidak dapat digunakan. Berikut 

dijabarkan hasil uji validitas pada tabel 3.5.  

Tabel 3.5  

Hasil Uji Validitas Instrumen 

Keterangan No. Item Pernyataan Jumlah 

Valid (digunakan) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 

17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 

45, 46, 47, 50, 51.    

37 

Tidak Valid (dibuang) 
10, 12, 13, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 38, 

39, 43, 48, 49  
14 

Total  51 

 

Tabel 3.5 menunjukan jumlah item yang digunakan untuk 

mendeskripsikan proaktif mahasiswa berjumlah 37 item. Berikut kisi-kisi 

instrumen setelah dilakukan uji validitas:  

Tabel 3.7 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian (Setelah Uji Validitas) 

Dimensi Indikator 

No Item 

Jumlah Positif  

(+) 

Negatif  

(-) 

1. Kebebasan 

memilih respon 

(Freedom of 

choice) 

a. Kesadaran diri dalam memahami 

dan mengevaluasi perilaku yang 

telah dilakukan. (kesadaran diri) 

 

 

1, 2, 3, 

4, 6 
5 6 
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Dimensi Indikator 

No Item 

Jumlah Positif  

(+) 

Negatif  

(-) 

b. Kemampuan berimajinasi 

kemungkinan-kemungkinan baru 

dalam menyelesaikan dan 

menghadapi situasi. (imajinasi) 

7, 8 9 3 

c. Dapat menyelaraskan suara batin 

yaitu prinsipnya dengan pikiran 

dan tindakan dalam membedakan 

perilaku benar/kurang benar. 

(suara hati) 

11, 14 - 2 

d. Mampu menguasai pilihan 

perilaku dan menguasai emosi 

atas kehendak sendiri tanpa 

pengaruh dari luar.  (kemauan) 

15, 16, 

17, 20. 
19 5 

2.Mengambil 

Inisiatif 

a. Memiliki solusi dalam mengatasi 

dan bertahan dari suatu kejadian. 

(memikirkan solusi) 

22, 24 26 3 

b. Antisipasi terhadap rencana yang 

dibuat. (Antisipasi) 
29 30 2 

c. Memulai tindakan sesuai dengan 

rencana dan tujuan yang 

konsisten tanpa menunggu 

dikendalikan orang lain. 

(memulai tindakan) 

 

31, 32 33, 34 4 

3. Bertanggung 

jawab 

a. Mengendalikan situasi tanpa 

menyalahkan diri dan lingkungan 

sekitarnya. (mengendalikan 

situasi) 

35, 36, 

37 
40 4 

b. Menyelesaikan tindakan yang 41, 42 44, 45, 5 
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Dimensi Indikator 

No Item 

Jumlah Positif  

(+) 

Negatif  

(-) 

telah dipilih dengan tenang dan 

nilai-nilai yang benar. 

(menyelesaikan yang telah 

dipilih) 

46.  

c. Mahasiswa dapat menerima dan 

menyadari konsekuensi atas 

pilihannya. (menerima 

konsekuensi) 

47 50, 51 3 

Total 24 13 37 

 

3.3.4.4 Uji Reliabilitas 

Uji Realibilitas dilakukan untuk menguji sebuah instrumen yang apabila 

dilakukan berkali-kali akan menghasilkan informasi yang sama atau perbedaan 

dengan nilai kecil sehingga skor dapat dikatakan reliable. (Sumintono & 

Widhiarso, 2015, hlm. 31). 

Uji realibilitas dalam mengukur item proaktif ini dilakukan menggunakan 

model Rasch melalui softwate Winstep berdasarkan kriteria menurut Sumintono 

& Widhiarso (2015, hlm. 109) sebagai berikut:  

1) Person Measure. Apabila nilai rata-rata > logit 0,0 maka menunjukkan 

kecenderungan responden dalam menjawab lebih tinggi di berbagai item. 

apabila nilai rata-rata<logit 0,0 maka menunjukan kecenderungan responden 

dalam menjawab lebih kecil daripada tingkat kesulitan item.  

2) Nilai alpa cronbach untuk mengukur realibilitas yaitu interaksi antara person 

dan butir item secara keseluruhan dengan kriteria: <0,5: Buruk; 0,5-0,6: Jelek; 

0,6-0,7: Cukup; 0,7-0,8: Bagus; >0,8 : Bagus Sekali.  

3) Person Reliability untuk mengukur konsistensi responden dan jawaban. Item 

Reliability untuk mengukur kualitas butir-butir item dalam instrumen. Kriteria 

dalam person reliability dan item reliability adalah: <0,67: lemah; 0,67-0,80: 

cukup; 0,81-0,90: bagus; 0,91-0,94: bagus sekali; dan >0,94: istimewa. 
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4) Separation untuk mengetahui nilai Pengelompokan person dan item. Semakin 

besar nilai separation, maka kualitas instrumen dalam hal keseluruhan 

responden dan item semakin bagus. 

Uji reliabilitas instrumen menggunakan tabel 3.1 Sumary statistis, berikut 

disajikan ringkasan hasil uji reliabilitas instrumen perilaku proaktif:  

Tabel 3.8  

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

 Mean Measure Separation Reliability Alpha Cronbach 

Person + 1,12 2,87 0,89 
0,89 

Item 0,00 6,32 0,98 

 

 Tabel 3.8 pada person measures menunjukan nilai rata-rata seluruh 

responden dalam mengerjakan butir item menghasilkan sebesar 1,12 yang artinya 

lebih besar dari logit 0,0 menunjukkan abilitas mahasiswa lebih besar daripada 

tingkat kesulitan item. 

Person separation 2,87 dan item separation 6,32 yang menghasilkan lebih 

dari 3 maka kualitas instrumen dalam hal keseluruhan dalam responden dan item 

bagus karena bisa mengindentifikasi kelompok responden dan item. 

Person reliability sebesar 0, 89 yang termasuk pada kategori bagus yang 

artinya responden dalam memilih jawaban pernyataan konsistensinya sudah 

bagus. Sedangkan, item reliability sebesar 0,98 yang termasuk pada kategori 

istimewa artinya kualitas butir item istimewa layak digunakan untuk mengukur.  

Alpha cronbach menunjukan nilai sebesar 0,89 yang artinya interaksi 

secara keseluruhan antara item dan person secara keseluruhan berada pada 

kategori bagus sekali sehingga instrumen dapat dipercaya untuk digunakan alat 

pengumpul data.  

 

3.4 Analisis Data  

Analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis 

data dalam penelitian ini yaitu melakukan verifikasi data, penyekoran data, dan 

kategorisasi data.  
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3.4.1 Verifikasi Data 

Verifikasi data dilakukan untuk pemeriksaan data yang telah diperoleh 

data yang memadai. Verifikasi data dilakukan pengecekan identitas responden dan 

kelengkapan data, pengecekan jumlah data yang terkumpul, penyekoran dan input 

data, dan perhitungan statistik sesuai dengan prosedur dan analisis data yang 

diperlukan.  

 

3.4.2 Penyekoran  Data 

Jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kuesioner 

(angket) tertutup. Skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala likert 

untuk mengukur tingkat proaktif dengan alternatif jawaban responden terdiri dari 

lima pilihan yaitu: Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Kurang sesuai (KS), Tidak 

Sesuai (TS),  dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Menurut Sugiono (2013, hlm. 93) 

untuk menganalisis data kuantitatif jawaban diberi skor sebagai berikut:  

Tabel 3.9 

Skor Alternatif Jawaban Instrumen 

Alternatif Jawaban Item Favorable (+) Item Unforable (-) 

Sangat Sesuai (SS) 5 1 

Sesuai (S) 4 2 

Kurang Sesuai (KS) 3 3 

Tidak Sesuai (TS) 2 4 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 5 

 

3.4.3 Kategorisasi Data 

Data dikategorikan dalam tiga kelompok, yaitu: tinggi, sedang, dan 

rendah. Skor pengkategorian proaktif mengacu pada perhitungan berikut:  

Tabel 3.10 

Kategorisasi Skor Perilaku Proaktif 

No. Rentang Skor Kategori 

1. X ≥ (Mi+SDi) Tinggi 

2. (Mi-SDi) ≤ X < (Mi+SDi) Sedang 

3. X < (Mi-SDi) Rendah 

(Azwar, 2018, hlm.149) 
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Kategorisasi data menggunakan rumus skor ideal menurut Azwar, 2018, 

hlm. 149) sebagai berikut.  

Skor Maksimal Ideal (SmaxI) = jumlah item x bobot nilai tertinggi 

Skor Minimal Ideal (SminI) = jumlah item x bobot nilai terkecil 

Mean Ideal (Mi)  = ½ (SmaxI + SminI) 

Standar Deviasi Ideal (Sdi) = 1/6 (SmaxI - SminI) 

Berikut acuan pengelompokan frekuensi variabel proaktif secara umum 

dan peraspek setelah dihitung sesuai dengan perhitungan yang telah ditentukan:  

Tabel 3.11 

Acuan Pengelompokan Frekuensi Variabel Proaktif  

secara Umum dan Aspek 

 SmaxI SminI Mi Sdi 
Acuan Pengkategorian 

Rentang Skor Kategori 

Perilaku Proaktif 185 37 111 24,6 

X ≥ 135,6 

85,4  ≤ X < 135,6 

X < 86,4 

Tinggi 

Sedang 

Rendah  

Aspek kebebasan 

memilih respon 
80 16 48 10,6 

X ≥ 58,6 

37,4  ≤ X < 58,6  

X < 37,4   

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Mengambil 

inisiatif 
45 9 27 6 

X ≥ 33 

21  ≤ X < 33  

X < 21 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Bertanggung 

jawab 
60 12 36 8 

X ≥ 44 

28  ≤ X < 44  

X < 28 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

 

Interpretasi dari setiap kategori proaktif dijelaskan dalam tabel berikut:  

Tabel 3.12 

Interpretasi setiap kategori proaktif 

Kategori Interpretasi 

Tinggi 

Mahasiswa sudah mampu memfokuskan waktu dan energinya 

untuk menciptakan dan memperbaiki perilaku menjadi pribadi 

yang lebih baik dengan kebebasan merespon, mengambil 
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Kategori Interpretasi 

inisiatif, dan bertanggung jawab dari berbagai situasi. Kebebasan 

memilih respon ditunjukan dengan mahasiswa mampu 

memfokuskan dalam memilih cara untuk merespon dari berbagai 

situasi dengan sadar, menganalisis, empati dan kemauan 

bertindak. Mengambil inisiatif ditunjukan dengan mahasiswa 

mampu memfokuskan diri untuk memberi kekuatan dalam 

menciptakan keadaan yang baik daripada menunggu 

dikendalikan. Bertanggung jawab ditunjukan dengan mahasiswa 

mampu memfokuskan untuk menyelesaikan, mengendalikan dan 

menerima apa yang telah dimulai.  

Sedang 

Mahasiswa cukup mampu memfokuskan waktu dan energinya 

untuk menciptakan dan memperbaiki perilaku menjadi pribadi 

yang lebih baik dengan kebebasan merespon, mengambil 

inisiatif, dan bertanggung jawab dari berbagai situasi. Kebebasan 

memilih respon ditunjukan dengan mahasiswa cukup mampu 

memfokuskan dalam memilih cara untuk merespon dari berbagai 

situasi dengan sadar, menganalisis, empati dan kemauan 

bertindak. Mengambil inisiatif ditunjukan dengan mahasiswa 

cukup mampu memfokuskan diri untuk memberi kekuatan dalam 

menciptakan keadaan yang baik daripada menunggu 

dikendalikan. Bertanggung jawab ditunjukan dengan mahasiswa 

cukup mampu memfokuskan untuk menyelesaikan, 

mengendalikan dan menerima apa yang telah dimulai. 

Rendah 

Mahasiswa kurang mampu memfokuskan waktu dan energinya 

untuk menciptakan dan memperbaiki perilaku menjadi pribadi 

yang lebih baik dengan kebebasan merespon, mengambil 

inisiatif, dan bertanggung jawab dari berbagai situasi. Kebebasan 

memilih respon ditunjukan dengan mahasiswa kurang mampu 

memfokuskan dalam memilih cara untuk merespon dari berbagai 

situasi dengan sadar, menganalisis, empati dan kemauan 
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Kategori Interpretasi 

bertindak. Mengambil inisiatif ditunjukan dengan mahasiswa 

lebih memfokuskan diri untuk menunggu dikendalikan daripada 

memberi kekuatan dalam menciptakan keadaan yang baik. 

Bertanggung jawab ditunjukan dengan mahasiswa kurang 

mampu memfokuskan untuk menyelesaikan, mengendalikan dan 

menerima apa yang telah dimulai. 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dalam penelitian ini dilakuakan tiga tahap, yaitu 

persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.  

 

3.5.1 Persiapan 

Tahap persiapan peneliti menentukan masalah penelitian dan topik 

penelitian yang kemudian menyusun proposal untuk diajukan dan diseminarkan 

dalam perkuliahan mata kuliah Penelitian Bimbingan dan Konseling yang diampu 

oleh  Prof. Dr. Ahman, M.Pd dan Dr. Amin Budiamin, M.Pd. setelah seminar 

peneliti mendapatkan pembimbing skripsi dan melakukan bimbingan dan 

perijinan dengan Dewan Skripsi Departemen Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan Prof. Dr. Ahman, M.Pd dan disahkan oleh Ketua Departemen. Tahap 

terakhir dalam tahap persiapan adalah pembuatan SK pembimbing skripsi.  

 

3.5.2 Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan penelitian menyusun BAB I sampai BAB III dengan 

bimbingan dari dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Selanjutnya 

peneliti melakukan penimbangan instrumen kepada tiga dosen ahli Psikologi 

Pendidikan dan Bimbingan dan melakukan uji keterbacaan oleh lima orang 

responden penelitian. Setelah melakukan revisi peneliti menyebar instrumen dan 

melakukan uji validitas, reliabilitas, dan pengolahan data untuk acuan dalam 

pembuatan program. Program yang telah disusun dilakukan uji kelayakan 

program oleh pakar.  
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3.5.3 Pelaporan 

Tahap pelaporan seluruh kegiatan disusun dalam bentuk skripsi yang 

kemudian dilakukan uji plagiarisme dan ujian sidang skripsi.  


