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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

3.1. Desain Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu 

penelitian yang menggunakan angka-angka yang dijumlahkan sebagai 

data yang kemudian dianalisis. Metode ini dimaksudkan untuk 

menjelaskan fenomena dengan menggunakan data-data numerik 

kemudian dianalisis yang pada umumnya menggunakan statistik 

(Suharsaputra, 2012, hlm.49). Adapun fenomena dalam penelitian ini 

yaitu mengenai survival and safety skill siswa.    

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif yaitu menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan 

angka untuk mengelompokkan individu atau kelompok (Suharsaputra, 

2012, hlm.42). Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah untuk 

memperoleh gambaran mengenai survival and safety skill siswa kelas V 

SDN Harapan Bandung.   

3.2. Lokasi dan Subjek Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Harapan 212 

Bandung. Adapun yang dikenai penanganan adalah peserta didik kelas 

V-A dan V-B  Sekolah Dasar Negeri 212 Harapan Bandung Tahun 

Ajaran 2017-2018.  Pemilihan tempat penelitian berdasarkan hasil 

wawancara dan observasi peneliti menemukan bahwa kurangnya 

pengetahuan anak untuk mencari bantuan misalnya ketika sedang 

dijahili oleh teman. Fenomena selanjutnya yaitu anak laki-laki sering 

cedera ketika bermain dan olahraga serta sering ikut-ikutan teman 

memainkan permainan yang cukup beresiko bahaya seperti memanjat 

pohon yang cukup tinggi. Belum adanya penelitian mengenai survival 

and safety skill yang dilakukan di SDN Harapan 212 Bandung.   

Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas V SDN 

Harapan 212 Bandung Tahun Ajaran 2017/2018 sebanyak 61 orang 

yang terbagi menjadi dua kelas yaitu V-A berjumlah 29 peserta didik 

dan V-B berjumlah 32 orang. Adapun asumsi pemilihan peserta kelas V 

SDN Harapan 212 Bandung adalah:   

1) Masa akhir anak-anak (6-12 tahun) sering disebut dengan usia 

sekolah dasar dimana anak diharapkan dapat memperoleh dasar 

pengetahuan yang dianggap penting untuk keberhasilan 

penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan mempelajari 

keterampilan tertentu (Hurlock, 1980, hlm.146).  
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2) Survival and safety skill merupakan salah satu dari standar isi 

pengembangan pribadi sosial peserta didik yang harus dimiliki 

oleh setiap peserta didik.  (The South Carolina Comprehensive 

Developmental Guidance and Counseling Program Model, 

2008 : 38). 

3) Kompetensi survival safety skill tersirat dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2006 tentang 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Kelas V di antaranya yaitu 

menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sederhana 

dalam kehidupan sehari-hari; menunjukkan kebiasaan hidup 

bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang; 

bekerja sama dalam kelompok, tolong-menolong, dan menjaga 

diri sendiri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya.   

4) Kompetensi survival & safety skill juga tersirat dalam 

keterampilan yang harus dimiliki pada masa akhir anak-anak 

(Harlock, 1980, hlm.151) yaitu keterampilan menolong diri 

sendiri dan menolong orang lain.  

Sampling dalam penelitian ini menggunakan sample jenuh. 

Sampling jenuh adalah “teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel” (Sugiyono, 2011, hlm.126). Subjek 

dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas V SDN Harapan 212 

Bandung tahun ajaran 2017-2018.      

3.3.  Definisi Operasional Variabel (DOV) Penelitian  

3.3.1.  Survival and Safety Skill 

Pengembangan aspek pribadi sosial merupakan bagian integral 

dari kesuksesan individu dalam hidup. Standar dalam pengembangan 

aspek pribadi sosial menjadi dasar bagi pertumbuhan pribadi dan 

meningkatkan pengembangan karir dan akademik peserta didik yang 

mencakup :  

1) memahami dan menghargai diri sendiri.  

2) memahami dan menghormati orang lain. 

3) memahami dan menghargai keluarga. 

4) mengembangkan rasa kebersamaan. 

5) mampu membuat keputusan, menetapkan tujuan dan mengambil 

tindakan. 

6) mengembangkan survival and safety skill.  

(The South Carolina Comprehensive Developmental Guidance and 

Counseling Program Model, 2008, hlm.38).  
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Survival and safety skill dalam penelitian dibatasi pada aspek 

pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik kelas V SDN Harapan 212 

Bandung  untuk bertahan dan menyelamatkan diri dengan merespon 

bahaya, tekanan, maupun kondisi yang memungkinkan terjadinya 

bahaya secara tepat sehingga ia mampu mengembangkan diri secara 

optimal. 

Adapun indikator survival and safety skill peserta didik kelas V 

pada penelitian ini merujuk pada The South Carolina Comprehensive 

Developmental Guidance and Counseling Program Model (2008, hlm. 

42) yaitu:   

1) mampu membedakan sentuhan yang pantas dan tidak pantas;  

2) mengetahui berbagai sumber informasi untuk keselamatan diri baik 

dirumah, sekolah dan masyarakat;  

3) mengetahui cara mencari bantuan untuk menjaga keselamatan diri 

di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat;  

4) mengetahui kebiasaan yang dapat dilakukan untuk menjaga 

keselamatan diri; dan  

5) mampu menjelaskan efek dari zat yang tidak aman.  

3.3.2.  Role Playing   

Role playing merupakan salah satu teknik dalam bimbingan dan 

konseling kelompok. Teknik role playing adalah suatu metode atau 

teknik dramatisasi tingkah laku untuk memfasilitasi peserta 

didik/konseli melakukan dan menafsirkan suatu peran tertentu dalam 

suatu situasi masalah agar anak dapat memiliki keterampilan baru dan 

menghasilkan perubahan perilaku. Dalam penelitian ini teknik role 

playing dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada peserta didik 

untuk memainkan suatu peran untuk dapat meningkatkan survival and 

safety skill siswa dengan memperolah keterampilan baru. Siswa 

diharapkan mudah memahami keterampilan baru dengan teknik ini.   

Pelaksanaan role playing mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:  

1) Tahap Pertama: Memanaskan suasana kelompok. Konselor 

menjelaskan masalah secara gamblang dan menciptakan iklim 

yang bersahabat.  

2) Tahap Kedua: Memilih Partisipan. Konselor menggambarkan 

berbagai karakter yang akan diperankan dan selanjutnya siswa 

diminta menjadi sukarelawan untuk role playing.  
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3) Tahap Ketiga: Mengatur Setting. Setting disusun sedemikian rupa 

sehingga siswa merasa nyaman dalam memerankan peran yang 

akan dimainkannya.  

4) Tahap Keempat: Memilih Pengamat. Pengamat diperlukan dalam 

pelaksanaan role playing dengan tujuan agar pengamat dapat 

memberikan masukan terhadap aktivitas peran.  

5) Tahap Kelima: Memainkan Peran. Memainkan peran sesuai 

dengan skenario yang sudah dibuat.   

6) Tahap Keenam: Diskusi dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk 

mengevaluasi dari permainan peran yang sudah dilaksanakan untuk 

perbaikan pemeranan yang selanjutnya.  

7) Tahap Ketujuh: Memerankan kembali. Pemeranan ulang dilakukan 

berdasarkan hasil diskusi dan evaluasi. Pengulangan ini 

memungkinkan adanya alternatif perilaku untuk penyelesaian 

masalah.  

8) Tahap Kedelapan: Diskusi dan evaluasi tahap dua.  Pada tahap ini 

siswa mampu menerima dan menyetujui cara tertentu untuk 

menyelesaikan masalah akan tetapi tidak menutup kemungkinan 

ada siswa yang tidak menyetujuinya.  

9) Tahap Kesembilan: Berbagi dan mengembangkan pengalaman. 

Role playing bertujuan untuk menghubungkan situasi 

permasalahan dengan pengalaman siswa dalam situasi yang aman. 

Konselor harus berusaha membuat diskusi sehingga siswa 

mendapatkan pengalaman dengan strategi role playing.  
3.4. Instrumen Penelitian  

3.4.1.  Jenis Instrumen  

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan instrumen berupa 

angket yang menunjukkan survival and safety skill peserta didik kelas V 

SDN Harapan 212 Bandung tahun ajaran 2017-2018. Pada penelitian ini 

menggunakan instrumen survival & safety skill yang disusun oleh 

peneliti sebelumnya yaitu Kiki Rizqi Nadratusholihah. Jenis angket yang 

digunakan adalah angket tertutup, yaitu angket yang disajikan dalam 

bentuk pertanyaan yang  menggambarkan survival and safety skill 

peserta didik.   

Penelitian ini menggunakan format berupa rating scale dengan 

empat alternatif jawaban yang sudah disediakan untuk menilai kualitas 

aspek pengetahuan peserta didik dengan rentang tertentu. Dalam 
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penelitian ini menggunakan rentang 1-4. Keempat alternatif respon 

tersebut diurutkan dari kemungkinan kesesuaian tertinggi sampai dengan 

kemungkinan kesesuaian terendah yaitu: (4) Kompeten, (3) dan (2) 

Kurang Kompeten dan (1) Tidak Kompeten yang tertuang dalam pilihan 

A,B,C, dan D secara acak pada setiap butir pertanyaannya.      

3.4.2.  Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

Penyusunan kisi-kisi dirumuskan berdasarkan pada aspek 

survival and safety skill yang harus dimiliki oleh peserta didik Sekolah 

Dasar kelas V yang merujuk pada The South Carolina Comprehensive 

Developmental Guidance and Counseling Program Model (2008, 

hlm.42) yaitu: (a) mampu membedakan sentuhan yang pantas dan tidak 

pantas, (b) mengetahui berbagai sumber informasi untuk keselamatan 

diri baik di rumah, sekolah dan masyarakat, (c) mengetahui cara untuk 

mencari bantuan untuk menjaga keselamatan diri dari sumber informasi  

saat di rumah, sekolah dan masyarakat, (d) mengetahui kebiasaan yang 

dapat dilakukan untuk menjaga keselamatan diri, (e) mampu 

menjelaskan efek dari zat yang tidak aman. Berikut kisi-kisi instrumen 

survival safety skill peserta didik.  

 

Tabel 3.1 

Kisi-Kisi Instrumen Survival  Safety Skill Peserta Didik  

 

Variabel 

 

       Aspek Indikator 

Item 

Pernyataa

n 

(+) ∑ 

 

Survival 

and 

Safety 

Skill  

Mampu  

mengidentifikasi 

dan menjelaskan 

perbedaan 

sentuhan yang 

pantas dan tidak 

pantas 

Menjelaskan sentuhan 

yang diperbolehkan dan 

tidak diperbolehkan 

1  

 

 

 

Mengidentifikasi sentuhan 

yang diperbolehkan dan 

tidak diperbolehkan oleh 

orang yang dikenal 

2 
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Variabel 

 

       Aspek Indikator 

Item 

Pernyataa

n 

(+) ∑ 

Mengenali sentuhan yang 

diperbolehkan dan tidak 

diperbolehkan oleh teman 

sebaya saat bermain 

3 3 

Mengetahui 

berbagai sumber 

informasi untuk 

keselamatan diri 

baik di rumah, 

sekolah dan 

masyarakat 

Mengetahui cara mencari 

sumber informasi untuk 

keselamatan diri baik di 

rumah, sekolah dan 

masyarakat 

 

 

    4 

 

 

 

 

 

 

3 

Mengetahui sumber 

informasi  untuk 

keselamatan diri baik di 

rumah, sekolah dan 

masyarakat pada situasi 

kebakaran 

 

 

    5 

Mengetahui sumber 

informasi untuk 

keselamatan diri baik di 

rumah, sekolah dan 

masyarakat pada situasi 

tersesat 

 

 

    6 

Mengetahui cara 

untuk mencari 

bantuan 

keselamatan diri 

dari sumber 

informasi  saat di 

Mengetahui cara untuk 

mencari bantuan 

keselamatan diri dari 

sumber informasi  saat di 

lingkungan masyarakat  

 

    7 
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Variabel 

 

       Aspek Indikator 

Item 

Pernyataa

n 

(+) ∑ 

rumah, sekolah 

dan masyarakat 

Mengetahui cara untuk 

mencari bantuan 

keselamatan diri dari 

sumber informasi  saat di 

sekolah  

 

 

   8 

 5 

Mengetahui cara untuk 

mencari bantuan 

keselamatan diri dari 

sumber informasi  saat di 

rumah 

 

 

   9 

Mengetahui cara untuk 

mencari bantuan 

keselamatan diri dari 

sumber informasi  saat 

berada pada situasi 

kebakaran 

 

 

   10 

Mengetahui cara untuk 

mencari bantuan 

keselamatan diri dari 

sumber informasi  saat 

sendiri  dirumah 

 

 

   11 

Mengetahui 

kebiasaan yang 

dapat dilakukan 

untuk menjaga 

Mengetahui permainan 

yang dapat dilakukan 

untuk menjaga 

keselamatan diri 

12, 

13 
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Variabel 

 

       Aspek Indikator 

Item 

Pernyataa

n 

(+) ∑ 

keselamatan diri Mengetahui kebiasaan 

yang dapat dilakukan 

untuk menjaga 

keselamatan diri saat 

sendiri dirumah 

 14 

 

 

 

 

 

 

4 

Mengetahui kebiasaan 

yang dapat dilakukan 

untuk menjaga 

keselamatan diri saat 

berada disekolah 

15 

Mampu 

menjelaskan efek 

dari zat yang tidak 

aman 

Mampu menjelaskan efek 

dari zat yang tidak aman 

pada makanan 

16  

 

 

  3 

Mampu menjelaskan efek 

dari zat yang tidak aman 

pada narkoba 

17 

Mampu menjelaskan efek 

dari zat yang tidak aman 

gas dan air raksa 

18, 

Jumlah 18 

3.4.3. Uji Keterbacaan 

Instrumen penelitian terlebih dahulu dilakukan uji keterbacaan 

sebelum diuji validitasnya. Uji keterbacaan tersebut dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya kepada sampel yang setara yakni peserta didik kelas 

V Sekolah Dasar di Bandung sebanyak empat orang. Peneliti 

menggunakan teknik Focus Group Discussion untuk dapat lebih 

menggali tingkat pemahaman anak-anak terhadap instrumen yang 
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tengah diujicobakan. Uji keterbacaan pun dilakukan kembali oleh 

peneliti kepada lima orang peserta didik.  

Berdasarkan hasil uji keterbacaan, responden dapat memahami 

seluruh item pernyataan yang ada. Dengan demikian dapat disimpulkan 

seluruh item pernyataan dapat digunakan dan mudah dimengerti oleh 

peserta didik kelas V  Sekolah Dasar.   

3.4.4. Uji Validitas   

Validitas adalah “suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau keshahihan suatu instrumen” (Arikunto, 2006, hlm. 168). 

Sebuah instrumen dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang 

diinginkan. Untuk mengetahui validitas tiap butir soal digunakan rumus 

Korelasi Product Momen Pearson berikut :  

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

=
𝑁(∑ 𝑋𝑌) − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√(𝑁(∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2)(𝑁(∑ 𝑌2) − (∑ 𝑌)2)
 

Keterangan : 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔         = koefisien korelasi 

𝑁                 = banyaknya subyek 

∑ 𝑋              = jumlah nilai-nilai tiap butir soal 
∑ 𝑌              = jumlah nilai total (seluruh item) 

(Arikunto, 2006, hlm. 170) 

Hasil pengujian validitas yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya terhadap 27 item instrumen survival & safety skill 

menunjukkan 18 item valid dan 9 item menunjukkan tidak valid.  

3.4.5. Uji Reliabilitas 

Setelah dilakukan uji validitas, maka peneliti melakukan 

pengujian reliabilitas. Uji reliabilitas menunjukkan tingkat keterandalan 

sesuatu, dalam hal ini suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data (Arikunto, 2006, hlm.178). Pengujian 

reliabilitas menggunakan rumus koefisien Alpha Cronbach sebagai 

berikut:   

r11 = [
k

k − 1
] [1 − 

∑ 𝜎𝑏
  2

  𝜎𝑡  
  2 ] 

 (Arikunto, 2006, hlm.196) 
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Adapun pedoman klasifikasi untuk mengetahui kriteria 

penilaian reliabilitas sebagai berikut:  

Tabel 3.2 

Kriteria Reliabilitas Instrumen 

Kriteria Kategori 

0,80 – 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 – 0,80  Tinggi  

0,40 – 0,60  Sedang 

0,20 – 0,40 Rendah 

0,00 – 0,20 Sangat Rendah 

(Arikunto, 2006, hlm. 276) 

Peneliti sebelumnya menghitung reliabilitas menggunakan SPSS 

versi 16.0 dan didapat nilai reliabilitas instrumen sebesar 0,983. Artinya, 

instrumen tersebut memiliki keterandalan yang sangat tinggi. Peneliti 

melakukan uji reliabilitas kembali menggunakan SPSS versi 20.0 dan 

didapatkan hasil sebesar 0,651. Hasil tersebut menunjukkan tingkat 

keterandalan instrumen berada pada kategori tinggi.  

3.5. Analisis Data 

3.5.1. Teknik Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner 

(angket) yaitu “teknik pengumpulan data dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab sesuai dengan kondisi responden yang sebenarnya” (Sugiyono, 

2011, hlm. 192). Adapun angket yang digunakan adalah angket tertutup.  

3.5.2.  Teknik Analisis Data  

3.5.2.1. Verifikasi Data 

Sebelum melakukan penyebaran angket, terlebih dahulu 

dilakukan pemeriksaan kelengkapan angket. Setelah dilakukan 

penyebaran pun dilakukan pengecekan kembali untuk memeriksa 

kesesuaian data peserta didik.   

3.5.2.2. Penyekoran Data Hasil Penelitian  

Data yang telah melewati tahap verifikasi kemudian diberi skor 

untuk setiap jawaban sesuai skala yang telah ditetapkan. Penyekoran 

data variabel survival and safety skill dilakukan sesuai dengan skor 
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rating scale yang merupakan skala ordinal. Diperlukan adanya uji skala 

untuk mengubah skala ordinal yang didapatkan menjadi skala interval, 

“sehingga ditemukan titik letak masing-masing pilihan jawaban yang 

kemudian dijadikan sebagai skor” (Azwar, 2012, hlm.65).   

Langkah-langkah yang dilakukan dalam prosedur uji skala adalah 

sebagai berikut:     

1) Menghitung frekuensi (f)  jawaban subjek untuk setiap 

kategori respon 

2) Menghitung proporsi (p) masing-masing respon dengan 

membagi frekuensi dengan jumlah responden secara 

keseluruhan 

3) Menghitung proporsi kumulatif (pk) dengan menjumlahkan 

proporsi secara berurutan untuk setiap repson. 

4) Menghitung titik tengah proporsi kumulatif (pk-t), yaitu 

setengah proporsi respon yang bersangkutan ditambah dengan 

proporsi kumulatif kategori respon sebelah kirinya. 

5) Mencari nilai z dari setiap pk-t dengan menggunakan tabel 

deviasi normal 

6) Menentukan titik nol pada respon paling rendah dengan 

menjumlahkan pada setiap nilai dengan z paling kecil (z + (z 

terkecil)). 

7) Membulatkan nilai (z + (z terkecil)). 

Tabel 3.3 

Contoh Perhitungan Uji Skala Instrumen Survival & Safety Skill 

Item 1 1 2 3 4 

F 3 4 8 46 

P 0.049 0.066 0.131 0.754 

pk 0.049 0.115 0.246 1 

pk-t 0.025 0.082 0.18 0.623 

Z -1.96 -1.40 -0.92 0.31 

z+a 0 0.56 1.04 2.27 

Pembulatan  0 1 1 2 

 

3.5.3. Kategorisasi Data 
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Kategorisasi survival & safety skill dibagi kedalam tiga 

kelompok yaitu kompeten, kurang kompeten dan tidak kompeten. 

Adapun untuk menentukan kategorisasi menurut Azwar (2012, hlm. 

149) yaitu dengan: 

1) Menghitung skor total setiap responden   

2) Menghitung rerata skor total responden ( µ ) 

3) Menghitung standar deviasi dari skor total responden ( σ ) dan 

menemukan batas-batas kelompok terlebih dahulu dengan 

pedoman kategorisasi sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Kategorisasi Survival and Safety Skill Peserta Didik 

Kelas V SDN Harapan 212 Bandung 

Tahun Ajaran 2017-2018  

Kriteria  Rentang Skor Kategori 

X > (µ + 1,0 σ) X > 2,27  Kompeten 

(µ - 1,0 σ) ≤ X < (µ + 

1,0 σ) 

1,67 ≤ X < 2,27  Kurang 

Kompeten 

X < (µ - 1,0 σ) X < 1,67  Tidak Kompeten 

 

Penjabaran lebih lanjut mengenai interpretasi survival & safety 

skill dari keempat kategori tersebut dijabarkan dalam tabel 3.5 berikut.   

Tabel 3.5 

Interpretasi Kategori Survival & Safetys Skill Peserta Didik Kelas 

V SDN Harapan 212 Bandung  

Tahun Ajaran 2017-2018   

Kategori 

Survival & 

safety skills 

Interpretasi 

Kompeten 

 

Peserta didik pada kategori ini memiliki  pengetahuan 

yang optimal setiap aspek survival & safety skills 

dalam kehidupan sehari-harinya  berupa : (1) mampu 

membedakan sentuhan yang pantas dan tidak pantas (2) 

mengetahui berbagai sumber informasi untuk 

keselamatan diri baik di rumah, sekolah dan 

masyarakat (3) mengetahui cara untuk mencari bantuan 

keselamatan diri dari sumber informasi  saat di rumah, 

sekolah dan masyarakat (4) mengetahui kebiasaan yang 
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dapat dilakukan untuk menjaga keselamatan diri (5) 

mampu menjelaskan efek dari zat yang tidak aman. 

Dengan kata lain, peserta didik pada kategori ini 

mampu untuk dapat bertahan  hidup dan 

menyelamatkan diri dan orang lain dari hal-hal yang 

membahayakan atau menimbulkan kecelakaan 

Kurang 

Kompeten 

 

Peserta didik pada kategori kurang kompeten ini 

memiliki  pengetahuan yang belum optimal pada setiap 

aspek survival & safety skills dalam kehidupan sehari-

harinya  berupa : (1) belum dapat membedakan 

sentuhan yang pantas dan tidak pantas (2) belum 

memiliki pengetahuan yang memadai mengenai 

berbagai sumber informasi untuk keselamatan diri baik 

di rumah, sekolah dan masyarakat,  (3) belum memiliki 

pengetahuan yang memadai mengenai cara untuk 

mencari bantuan keselamatan diri dari sumber 

informasi  saat di rumah, sekolah dan masyarakat (4) 

belum memiliki pengetahuan yang memadai pada 

kebiasaan yang dapat dilakukan untuk menjaga 

keselamatan diri dan (5) belum memiliki pengetahuan 

yang memadai untuk dapat menjelaskan efek dari zat 

yang tidak aman. Dengan kata lain, peserta didik pada 

kategori ini kurang kompeten untuk dapar bertahan 

hidup dan hanya dapat menyelamatkan diri sendiri atau 

orang lain dari hal-hal yang membahayakan atau 

menimbulkan kecelakaan. 

Tidak 

Kompeten 

 

Peserta didik pada kategori ini memiliki  pengetahuan 

yang tidak optimal pada setiap aspek survival & safety 

skills dalam kehidupan sehari-harinya  berupa : (1) 

tidak mampu membedakan sentuhan yang pantas dan 

tidak pantas (2) tidak mengetahui berbagai sumber 

informasi untuk keselamatan diri baik di rumah, 

sekolah dan masyarakat (3) tidak mengetahui cara 

untuk mencari bantuan keselamatan diri dari sumber 

informasi  saat di rumah, sekolah dan masyarakat (4) 

tidak mengetahui kebiasaan yang dapat dilakukan 

untuk menjaga keselamatan diri (5) tidak mampu 
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menjelaskan efek dari zat yang tidak aman. Dengan 

kata lain, peserta didik pada kategori ini tidak 

kompeten untuk dapat bertahan hidup dan 

menyelamatkan diri dan orang dari hal-hal yang 

membahayakan atau menimbulkan kecelakaan 

 

3.6. Langkah-Langkah Penyusunan Program  

Penyusunan program bimbingan dan konseling terdapat dua 

tahap yaitu tahap persiapan dan tahap perancangan.  

3.6.1. Tahap persiapan   

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap persiapan yaitu 

melakukan need assesment, aktivitas mendapat dukungan unsur 

lingkungan sekolah, dan menetapkan dasar perencanaan.   

3.6.2. Tahap perancangan  

Tahap perancangan meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

3.6.2.1. Merumuskan Rasional    

Rasional merupakan latar belakang yang mendasari 

penyelenggaraan program bimbingan dan konseling.  

3.6.2.2. Dasar Hukum 

Dasar hukum yang dicantumkan merupakan dasar hukum yang 

menjadi landasan diselenggarakannya program bimbingan dan 

konseling.  

3.6.2.3. Visi Misi 

Penyusunan visi misi program perlu selaras dengan visi misi 

sekolah sehingga program bk dapat menjadi salah satu pendukung 

tercapainya visi dan misi sekolah.  

3.6.2.4. Deskripsi Kebutuhan 

Kebutuhan siswa dapat dilihat dari asumsi teoritis dan hasil 

asesmen kebutuhan melalui penyebaran instrumen.  

3.6.2.5. Tujuan Program  

Penentuan tujuan program berdasarkan hasil analisis kebutuhan 

siswa. Tujuan merupakan gambaran hasil yang diharapkan atau ingin 

dicapai.  

3.6.2.6. Komponen Program  

Komponen program meliputi layanan dasar, responsif, 

dukungan sistem dan perencanaan individual. Komponen program 

dipilih sesuai prioritas dan juga disesuaikan dengan kebutuhan.  
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3.6.2.7. Bidang Layanan  

Bimbingan dan konseling mencakup empat bidang layanan 

yaitu bidang pribadi, sosial, karir dan akademik. Bidang layanan pada 

program dapat ditentukan berdasarkan kebutuhan program.   

3.6.2.8. Rencana Operasional  

Rencana operasional bimbingan dan konseling merupakan 

rencana detail yang menguraikan tindakan yang dapat dilakukan oleh 

guru BK atau guru kelas untuk mencapai tujuan program.   

3.6.2.9. Pengembangan Tema 

Tema atau topik merupakan rincian materi yang perlu 

disampaikan untuk mencapai tujuan program. Untuk guru kelas, 

pengembangan tema dapat diintegrasikan dengan pembelajaran di kelas.  

3.6.2.10.  Rencana Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut 

Evaluasi program dirancang, untuk mengetahui pencapaian 

keberhasilan dari pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang 

telah disusun. Tindak Lanjut dirancang berdasarkan evaluasi jika masih 

terdapat kekurangan atau belum tercapainya tujuan program.   

3.6.2.11. Sarana Prasarana 

Sarana dan prasarana yang menunjang terlaksana dan 

tercapainya tujuan program perlu diperhatikan dan dipersiapkan agar 

proses pemberian layanan lebih optimal.  

3.6.2.12.  Anggaran Biaya  

Rincian anggaran biaya dalam perencanaan program bimbingan 

dan konseling juga perlu diperhatikan guna memberikan kelancaran 

dalam mencapai tujuan program.  

3.7. Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian ini terdiri dari tiga tahap, diantaranya yaitu 

tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan yang memuat 

hal-hal berikut ini:  

3.7.1. Tahap Persiapan  

Tahap persiapan meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

1) menyusun proposal penelitian dan mempresentasikannya 

dalam mata kuliah metode riset  

2) menyerahkan proposal penelitian yang telah disahkan oleh 

dosen metode riset bimbingan dan konseling kepada 

Ketua Dewan Skripsi, calon dosen pembimbing serta 
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Ketua Departemen Psikologi Pendidikan dan Bimbingan 

untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. 

3) membuat SK (Surat Ketetapan) Pengangkatan Dosen 

Pembimbing dan Surat Izin Melaksanakan Penelitian. 

3.7.2.  Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan meliputi :  

1) mengajukan izin penelitian ke sekolah tempat penelitian 

2) mengajukan izin penggunaan instrumen penelitian kepada 

peneliti sebelumnya yaitu Kiki Rizqi Nadratusholihah 

3) menyebar instrumen kepada subjek penelitian 

4) mengolah dan menganalisis data 

5) merancang program bimbingan kelompok dan 

menimbangnya kepada dosen ahli  

3.7.3. Tahap Pelaporan  

Tahap pelaporan merupakan tahap akhir penelitian, meliputi: 

1) penyempurnaan penyusunan laporan akhir penelitian 

2) penelitian diujikan pada saat ujian sidang sarjana 

3) hasil ujian sidang sarjana dijadikan masukan untuk 

penyempurnaan penelitian.   


