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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab III diuraikan secara jelas mengenai desain penelitian, 

partisipan penelitian, populasi dan sampel, pengembangan instrumen 

penelitian karakter kindness (kebaikan) peserta didik, teknik analisis 

data dan prosedur penelitian .  

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Noor 

(2011, hlm. 38) menyatakan penelitian kuantitatif merupakan metode 

untuk menguji teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar 

variabel. Variabel  diukur untuk menghasilkan data yang terdiri dari 

angka-angka yang dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik. 

Karakteristik pendekatan kuantitatif menurut Creswell (2012, hlm.13) 

diantaranya adalah 1) menggambarkan masalah dalam penelitian melalui 

deskripsi mengenai tren atau kebutuhan tentang hubungan antara 

variabel, 2) membuat pernyataan tujuan, pertanyaan dalam penelitian, 

serta hipotesis yang spesifik, terukur dan teramati, 3) mengumpulkan 

data numerik dari sejumlah besar orang yang menggunakan instrumen 

dengan pertanyaan tanggapan, 4) menganalisis tren, membandingkan 

kelompok atau menghubungkan variabel dengan penggunaan analisis 

statistik dan menafsirkan hasilnya dengan membandingkannya dengan 

prediksi dan penelitian sebelumnya, dan 5) menulis laporan penelitian 

dengan menggunakan standar, struktur tetap dan mengambil pendekatan 

objektif yang tidak bias. 

Metode penelitian ini adalah metode deskriptif. Purwanto (2010, 

hlm. 177) menyatakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya 

melibatkan satu variabel pada satu kelompok, tanpa menghubungkan 

dengan variabel lain atau kelompok lain. Pada penelitian ini, metode 

deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan karakter kindness 

(kebaikan) peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 9 Bandung Tahun 
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Pelajaran 2018/2019 sebagai landasan dalam merumuskan program 

layanan bimbingan pribadi-sosial.  

3.2 Partisipan Penelitian 

Partisipan yang terlibat dalam penelitian merupakan peserta didik 

kelas VIII di SMP Negeri 9 Bandung dengan jumlah peserta didik 

sebanyak 318 yang terbagi menjadi 10 kelas yaitu VIII 1 sampai dengan 

VIII 10. Berikut ini penjelasan mengenai lokasi, populasi dan sampel 

penelitian.  

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 9 Bandung yang 

berlokasi di Jalan Semar No. 5 Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, 

Kota Bandung. Alasan pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada hasil 

studi pendahuluan dengan melakukan studi dokumentasi menggunakan 

hasil ITP yang menunjukkan kelas VII SMP Negeri 9 Bandung Tahun 

Ajaran 2017/ 2018 masih berada dalam kategori rendah pada beberapa 

aspek yang berkaitan dengan karakter kindness (kebaikan). 

Pertimbangan selanjutnya peneliti peroleh dari mengamati beragam 

perilaku siswa yang menunjukkan sikap belum  dapat menjalin 

hubungan baik dengan orang lain. Contohnya masih ada siswa yang 

berkelahi dengan temannya, siswa yang sering berkata kasar, siswa 

mengobrol di kelas saat pembelajaran, suka menggangu teman dan 

adanya siswa yang terisolir oleh lingkungan kelasnya.  

3.2.2 Populasi dan Sampel Penelitian  

Furqon (2013, hlm. 146) populasi merupakan sekumpulan objek, 

orang, atau keadaan yang setidaknya memiliki satu karakteristik umum 

yang sama. Pendapat ini sejalan dengan yang dikemukakan Crewell 

(2012, hlm.142) populasi penelitian dapat didefinisikan sebagai 

sekelompok individu yang paling tidak memiliki satu karakteristik yag 

sama. Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada subyek atau obyek 

yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang 

dimiliki subyek atau obyek tersebut.  

Populasi dalam penelitian ini yaitu peserta didik kelas VIII di 

SMP Negeri 9 Bandung Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan jumlah 318 
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peserta didik yang terdiri dari 155 siswa laki-laki dan 163 siswa 

perempuan. Penggunaan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. 

Sugiyono (2014, hlm. 68) menjelaskan  sampling jenuh merupakan 

teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel.  

Pemilihan populasi dan sampel dalam penelitian ini didasarkan 

pada pertimbangan peserta didik kelas VIII berada pada kategori usia 

remaja dengan karakteristik pada usia SMP berkaitan dengan pemikiran 

sosial dan moralitas yang ditandai adanya rasa kepedulian terhadap 

kepentingan dan kesejahteraan orang lain. Namun, pada usia ini masih 

banyak dipengaruhi oleh sifat egosentrisme (pemikiran subjektif dan 

logis dirinya tentang masalah – masalah sosial yang dihadapi dalam 

masyarakat atau kehidupan pada umumnya). 

Dari keseluruhan populasi yang berjumlah sebanyak 318 peserta 

didik, angket diisi oleh 313 peserta didik dikarenakan dalam 

pelaksanaan penyebaran angket, terdapat beberapa peserta didik dengan 

kondisi yang tidak memungkinkan berada di tempat pelaksanaan 

penelitian untuk mengisi angket. Oleh karena itu jumlah responden 

dalam penelitian diuraikan sebagai berikut. 

Tabel 3.1 

Jumlah Populasi  dan Sampel Penelitian 

Peserta Didik kelas VIII SMP Negeri 9 Bandung 

Kelas 
Jmlah peserta didik 

Sampel 
L P Jumlah 

VIII- 1 16 16 32 31 

VIII- 2 17 15 32 31 

VIII- 3 14 18 32 32 

VIII- 4 14 18 32 32 

VIII- 5 19 13 32 32 

VIII- 6 16 16 32 31 

VIII- 7 16 15 31 30 

VIII- 8 14 18 32 32 

VIII- 9 17 14 31 30 

VIII- 10 15 17 32 32 

Jumlah Total 318 313 
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3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1 Definisi Operasional Karakter Kindness (Kebaikan) 

Karakter kindness (kebaikan) dalam penelitian ini didefinisikan 

sebagai karakter yang dimiliki oleh peserta didik kelas VIII SMP Negeri 

9 Bandung yang menunjukkan sikap untuk berbuat baik, mengasihi, 

memberikan rasa empati dan simpati terhadap kesejahteraan orang lain 

dan menunjukkan sikap kepedulian untuk merawat orang lain tanpa 

mengharapkan imbalan.  

Karakter kindness (kebaikan) terdiri dari 6 (enam) dimensi antara 

lain: kebaikan (kedermawanan, pemeliharaan, kepedulian, penuh kasih 

sayang, mementingkan kepentingan bersama, keramahan terhadap orang 

lain “kebaikan” yang harus dimiliki sebagai bentuk pengukuran 

peningkatan karakter kindness (kebaikan) adalah sebagai berikut 

(Peterson & Seligman 2004; Linley P, dkk. 2007; Kurniati, 2015; 

Lestari, 2014) 

a. Generousity, keterampilan peserta didik untuk menawarkan 

yang terbaik dari diri dan apa yang dimiliki untuk kepentingan 

orang lain,  berkaitan dengan keinginan untuk memberi, akan 

menghasilkan suasana psikologis yang positif bagi yang 

membantu “emphatic joy”.  

b. Nurturance, sikap peserta didik mengasuh atau memelihara 

persahabatan/merawat orang lain atau memberikan bantuan 

menunjukkan kepedulian secara mendalam.  

c. Care, sikap peserta didik yang menunjukan kepedulian 

terhadap orang lain. peduli merupakan bentuk cinta yang 

ditunjukkan ketika orang lain membutuhkannya.  

d. Compassion,  sikap  peserta didik yang menunjukan perasaan 

kasih sayang atau kesabaran terhadap orang lain atau sikap 

memaafkan, menunjukan simpati dan membuat orang lain 

nyaman berada disampingnya.  

e. Altruistic love, sikap peserta didik mementingkan kepentingan 

bersama, behubungan dengan mementingkan kepentingan 

orang lain, terutama ketika dibutuhkan. Peserta didik yang 
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altruist bertindak untuk kepentingan orang lain, menganggap 

semua orang berharga, menunjukkan sikap keinginan untuk 

selalu bersama.  

f. Niceness, sikap peserta didik yang menunjukan keramahan 

terhadap orang lain atau bentuk tingkah laku yang menghargai 

kesopanan dan diterima secara sosial.  

Karakter kindness (kebaikan) dapat dikatakan efektif apabila 

menghargai orang lain, mau membantu orang lain tanpa pamrih, bukan 

karena ingin memiliki reputasi yang baik, atau keuntungan untuk dirinya 

sendiri, meskipun akan memberikan banyak manfaat kepada diri, dan 

apabila terjadi pada individu tersebut tidak perlu menolaknya.  

 

3.3.2 Pengembangan Kisi-kisi Instrumen Karakter Kindness 

(Kebaikan) 

 Instrumen penelitian karakter untuk mengumpulkan data 

mengenai karakter kindness (kebaikan) diperoleh dengan menggunakan 

alat pengumpul data berupa angket yang terdiri dari sejumlah pernyataan 

tertutup. Pengumpulan data Setiap pernyataan merujuk pada definisi 

operasional variabel mengenai karakter kindness (kebaikan). Berikut ini 

kisi-kisi instrumen karakter kindness (kebaikan).  

 

 

 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Instrumen Karakter Kindness (Kebaikan) 

(Sebelum Judgment)  

Dimensi Indikator 
No item 

Jumlah 
+ - 

1. Generousity 

 

a. Keterampilan 

menawarkan yang 

terbaik dari diri 

1,2 3,4 4 

b. Keterampilan dalam 

melihat apa yang 

dimiliki untuk 

kepentingan orang lain 

5,6 7,8 4 
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c. Keinginan untuk 

memberi 

9,10 11,12 4 

d. Memberikan emphatic 

joy (kebahagiaan dan 

sukacita) bagi kondisi 

psikologis orang lain 

13,14 15,16 4 

2. Nurturance 

 

a. Sikap memelihara 

persahabatan 

17,18 19,20 4 

b. Memberikan bantuan 

kepada orang lain 

21,22 23,24 4 

3. Care 

a. Menunjukkan 

kepedulian terhadap 

orang lain 

25,26 27,28 4 

b. Menunjukkan rasa cinta 

kepada orang lain yang 

membutuhkan 

29,30 31,32 4 

4.Compassion 

a. Menunjukkan perasaan 

kasih sayang 

33,34 35,36 4 

b. Menunjukkan sikap 

kesabaran terhadap 

orang lain 

37,38 39,40 4 

c. Menunjukkan sikap 

memaafkan kepada 

orang lain 

41,42 43,44 4 

d. Menunjukkan simpati 

kepada orang lain 

45,46,4

7 

48,49 5 

e. Membuat orang nyaman 50,51,5

2 

53,54 5 

 

Dimensi Indikator 
Item 

(+) 

Item 

(-) 
Jumlah 

5. Altruistic 

love 

 

a. Cenderung 

memprioritaskan 

kepentingan bersama 

55,56 57,58 4 

b. Menunjukkan 

mementingkan 

59,60 61,62 4 
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kepentingan orang lain 

c. Cenderung menganggap 

semua orang sangat 

berharga 

63,64 65,66 4 

d. Berkeinginan untuk 

selalu bersama 

67,68 69,70 4 

6. Niceness 

a. Cenderung 

menunjukkan 

keramahan terhadap 

orang lain 

71,72 73,74 4 

b. Cenderung menghargai 

kesopanan 

75,76 77,78 4 

JUMLAH 78 

 

3.3.3 Pedoman Penskoran dan Penafsiran  

Instrumen pada penelitian ini menggunakan skala likert, yaitu 

skala yang digunakan untuk mengukur sikap dan persepsi responden 

mengenai karakter kindness (kebaikan). Alternatif jawaban dalam 

angket penelitian ini  yaitu   sangat sesuai (SS), sesuai (S), kurang sesuai 

(KS), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS). Hasil data yang 

telah didapatkan kemudian dilakukan pengelompokan data yang 

bertujuan untuk menempatkan responden pada tiga kategori yaitu tinggi, 

sedang dan rendah (Azwar, 2015, hlm.149).  Adapun setiap jawaban 

diberi skor pernyataan sebagai berikut. 

Tabel 3.3 

Kriteria Skor Alternatif Respons Skala likert 

Pernyataaan 
Skor Lima Pilihan Laternatif Respons 

STS TS KS S SS 

Nilai untuk Skor Positif 

(+) 

1 2 3 4 5 

Nilai untuk Skor Negatif 

(-) 

5 4 3 2 1 
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3.4 Uji Kelayakan Instrumen 

3.4.1 Uji Rasional 

Instrumen yang disebarkan kepada responden, terlebih dahulu 

ditimbang (judgement) oleh tiga orang dosen ahli dari Departemen 

Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Sebelum diujicobakan, instrumen 

ditimbang oleh kelompok penimbang berkaitan dengan konstruk, isi dan 

bahasa yang digunakan dalam instrumen penelitian. 

Penimbangan instrumen disertai format penilaian dengan 

kualifikasi Memadai (M) dan Tidak Memadai (TM) pada setiap item. 

Pernyataan yang berkualifikasi M dapat langsung digunakan sedangkan 

pernyataan yang berkualifikasi TM terdapat dua kemungkinan yaitu; 1) 

item tidak dapat digunakan sehingga harus dihilangkan, atau 2) item 

perlu direvisi sehingga dapat dikelompokkan dalam kualifikasi 

pernyataan M. 

Hasil judgment dengan tiga orang dosen ahli, terdapat beberapa 

hal yang perlu diperbaiki yaitu; 1) menyesuaikan pernyataan dengan 

indikator, 2) penggunaan redaksi kalimat yang spesifik sesuai karakter 

siswa, 3) memperhatikan pernyataan yang saling berkebalikan antara 

pernyataan positif dan negatif, dan 4) memperhatikan pernyataan yang 

memiliki konstruk yang sama. Berikut ini merupakan hasil penimbangan 

instrumen setelah judgment sebagai berikut. 

Tabel 3.4 

Hasil Penimbangan Judgment Instrumen Karakter Kindness (Kebaikan) 

Keterangan No Item Jumlah 

Memadai 1, 5, 9, 13, 21, 26, 37, 38, 39, 

45, 46, 47, 58, 63, 67, 68, 69, 

70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78 

25 

Tidak Memadai  

a. Revisi 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 

17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

36, 39, 40, 42, 44, 48, 49, 50, 

52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 64, 

65, 66, 73 

47 

b. Dibuang 12, 15, 35, 41, 51, 57 6 
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Jumlah 72 

 

Berdasarkan Uji Rasional yang dilakukan, terdapat pernyataan 

yang sudah berkualifikasi Memadai untuk langsung digunakan, 

kemudian ada pernyataan yang harus di revisi dan dibuang.  

 

 

Tabel 3.5 

Kisi-Kisi Instrumen Karakter Kindness (Kebaikan) 

(Setelah Judgment) 

Dimensi 
Indikator No item Jumlah 

+ - 

1. Generousity 

 

a. keterampilan menawarkan 

yang terbaik dari diri 

1,2 3,4 4 

b. Keterampilan dalam 

melihat apa yang dimiliki 

untuk kepentingan orang 

lain 

5,6 7,8 4 

c. Keinginan peserta didik 

untuk memberi 

9,1

0 

11 3 

d. Memberikan emphatic joy 

(kebahagiaan dan sukacita) 

bagi kondisi psikologis 

orang lain 

12,

13 

14 3 

2. Nurturance 

 

a. Sikap peserta didik  

memelihara persahabatan 

15,

16,

17 

18 4 

b. Memberikan bantuan 

kepada orang lain 

19,

20 

21, 

22 

4 

3. Care 

a. Menunjukkan kepedulian 

terhadap orang lain 

23, 

24, 

25 

26, 

27, 

28 

6 
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b. Menunjukkan rasa cinta 

kepada orang lain yang 

membutuhkan 

29, 

30 

31, 

32 

4 

4. Compassion 

a. Menunjukkan perasaan 

kasih sayang 

33,

34 

 2 

b. Menunjukkan sikap 

kesabaran terhadap orang 

lain 

35 36, 

37 

3 

c. Menunjukkan sikap 

memaafkan kepada orang 

lain 

38 39, 

40 

3 

d. Menunjukkan simpati 

kepada orang lain 

41, 

42, 

43 

44, 

45 

5 

e. Membuat orang nyaman 46, 

47 

48, 

49 

4 

5. Altruistic 

love 

 

a. Cenderung 

memprioritaskan 

kepentingan bersama 

50, 

51 

52 3 

b. Menunjukkan 

mementingkan 

kepentingan orang lain 

53, 

54 

55, 

56 

4 

c. Cenderung menganggap 

semua orang sangat 

berharga 

57, 

58 

59, 

60 

4 

d. Berkeinginan untuk selalu 

bersama 

61, 

62 

63, 

64 

4 

6. Niceness 

 

a. Cenderung menunjukkan 

keramahan terhadap orang 

lain 

65, 

66 

67, 

68 

4 

b. Cenderung menghargai 

kesopanan 

69, 

70 

71, 

72 

4 

JUMLAH 72 
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3.4.2 Uji Keterbacaan Instrumen 

Uji Keterbacaan dilakukan dengan tujuan untuk mengukur sejauh 

mana keterbacaan pada setiap item agar dapat dipahami oleh reponden 

penelitian. dalam penelitian ini uji keterbacaan dilaksanakan secara 

bersamaan dengan penyebaran instrumen kepada 313 peserta didik kelas 

VIII di SMP Negeri 9 Bandung, dengan kata lain uji keterbacaan 

dilakukan dengan built in yaitu uji coba dengan responden yang sama. 

Hasil uji keterbacaan menunjukkan adanya kata pada item yang kurang 

dipahami oleh peserta didik, yaitu terdapat kata “menggerutu” pada item 

“saya menggerutu jika harus antri saat membeli sesuatu” direvisi 

menjadi “saya kesal  jika harus antri saat membeli sesuatu”. 

 

3.4.3 Uji Validitas Instrumen 

Sumintono & Widhiarso (2014, hlm. 34) mengungkapkan validitas 

instrumen adalah seberapa jauh pengukuran instrumen dalam penelitian 

dapat mengukur atribut apa yang seharusnya diukur. Artinya, instrumen 

penelitian harus mengukur sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Uji 

validitas instrumen karakter kindness (kebaikan) dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan Rasch Model. Tabel berikut ini menyajikan 

pengkategorian item dan person  yang valid sesuai dengan kriteria yang 

dikemukakan oleh Sumintono & Widhiarso (2014, hlm. 111) sebagai 

berikut. 

1. Out Mean Square (MNSQ) dengan nilai 0,5 < MNSQ < 1,5 

untuk menguji konsistensi dalam jawaban responden dengan 

tingkat kesulitan butir item 

2. Outfit Z- Standard (ZSTD) dengan nilai -2,0 < ZSTD < +2,0 

untuk mendeskripsikan how much  (kolom hasil measure) 

merupakan butir outlier dan tidak mengukur atau terlalu mudah 

atau terlalu sulit 

3. Point Measure Correlation (Pt Mean Corr) dengan nilai 0,4 <Pt 

Measure Corr < 0,85 untuk mendeskripsikan how good (SE), 

butir pernyataan tidak dipahami, direspon berbeda, atau 

membingungkan dengan item lainnya.  
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Selain kriteria validitas yang sudah dikemukakan sebelumnya. 

Sumintono & Widhiarso (2014, hlm. 122) juga menjelaskan terkait kriteria 

lain yang dapat digunakan untuk menguji validitas instrumen  yaitu 

unidimensionality  instrumen.  unidimensionality  instrumen merupakan 

ukuran yang penting untuk mengevaluasi apakah instrumen yang 

dikembangkan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.   

Validitas instrumen karakter kindness (kebaikan) menggunakan 

pemodelan Rasch. Mengacu pada kriteria yang sudah dikemukakan 

sebelumnya. Hasil uji validitas dari 72 item yang diujikan, terdapat 54 item 

yang memadai untuk digunakan, 16 item yang direvisi dan 2 item tidak 

digunakan, dengan keterangan  pada item >300 ZSTD diabaikan, item 

negatif (-) dibuang dan item 0,1 – 0,3 direvisi. Item yang tidak digunakan 

berada pada dimensi generousity dengan indikator keterampilan 

menawarkan yang terbaik dari diri dan dimensi altruistic love dengan 

indikator mementingkan kepentingan orang lain. Hasil uji validitas dilihat 

dari kriteria unidimensionality, hasil raw variance data karakter kindness 

(kebaikan) sebesar 33,5 % artinya instrumen menunjukkan persyaratan 

unidimensionality minimal sebesar 20% telah terpenuhi dan menunjukkan 

instrumen dalam kategori cukup baik atau sudah menuju baik untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur. 

 

3.4.4 Uji Reliabilitas Instrumen 

Sumintono & Widhiarso (2014, hlm. 31) mengungkapkan 

reliabilitas merupakan penjelasan mengenai sebarapa jauh pengukuran 

dalam penelitian yang dilakukan berkali-kali akan menghasilkan 

informasi yang sama. Uji reliabilitas dalam penelitian ini  menggunakan 

bantuan Rasch model dengan aplikasi Winstep versi 3.73. Berikut ini 

standarisasi yang dikemukakan Sumintono & Widhiarso, 2014, hlm. 31) 

sebagai berikut. 

1. Person Measure: nilai rata-rata yang lebih tinggi dari logit 0,0 

menunjukkan kecenderungan responden yang lebih banyak 

menjawab setuju pada pernyataan di berbagai item. 

2. Nilai Alpha Cronbach: mengukur reliabilitas yaitu berupa 

interaksi antara person dan item secara keseluruhan, dengan 

kriteria sebagai berikut.  



41 

 

Irlla Nur Latifah, 2018 
PROGRAM HIPOTETIK BIMBINGAN PRIBADI-SOSIAL UNTUK  
MENGEMBANGKAN KARAKTER KINDNESS (KEBAIKAN)  
PESERTA DIDIK 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 

perpustakaan.upi.edu 

 

Tabel 3.6 

Kriteria Reliabilitas Instrumen (Nilai Alpha Cronbach) 

Alpha Cronbach Interpretasi 

<0,5 Buruk 

0,5 – 0,6 Jelek 

0,6 – 0,7 Cukup 

Alpha Cronbach Interpretasi 

0,7 – 0,8 Bagus 

>0,8 Bagus sekali 

   Sumintono & Widhiarso (2014, hlm. 109) 

3. Nilai Person Reliability dan Item Reliability. Penjelasan 

kriterianya dalam pemodelan Rasch sebagai berikut. 

Tabel 3.7 

Kriteria Nilai Person Reliability dan Item Reliability 

Alpha Cronbach Interpretasi 

<0,67 Lemah 

0,67 – 0,80 Cukup 

0,81 – 0,90 Bagus 

0,91 – 0,94 Bagus Sekali 

>0,94 Istimewa 

   Sumintono & Widhiarso (2014, hlm. 109) 

4. Pengelompokkan person dan item dapat diketahui dari nilai 

separation. Nilai separation yang semakin besar maka kualitas 

instrumen dalam hal keseluruhan reponden dan item semakin 

bagus, dikarenakan dapat mengidentifikasi kelompok 

responden dan kelompok item. 

Hasil dari uji reliabilitas menunjukkan koefisien reliabilitas person 

sebesar 0,87 dan koefisien reliabilitas item sebesar 0,99. Angka tersebut 

menunjukkan tingkat reliabilitas person berada pada kategori bagus dan 

tingkat reliabilitas item berada pada katgeori istimewa. Selanjutnya dengan 

melihat alpha cronbach  atau interaksi  antara  person dengan item  secara 

keseluruhan. Nilainya adalah 0,89 yang artinya interaksi antara person dan 

item termasuk dalam kategori bagus sekali dan pernyataan pada item 

direspon positif oleh responden. Sedangkan untuk nilai person measure 

nilai rata-rata yang ditunjukkan adalah 0,81 logit. Artinya lebih dari logit 
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0,0 menunjukkan  kecenderungan responden lebih banyak menjawab 

setuju pada statement pada berbagai item. 

Berdasarkan standarisasi Rasch Model maka rangkuman hasil uji 

reliabilitas instrumen karakter kindness (kebaikan) dapat dilihat dalam 

tabel berikut. 

Tabel 3.8 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Karakter Kindness (Kebaikan) 

Deskripsi Mean 

measure 

SD Separation Reliability Alpha 

cronbach 

Person 0,81 0,46 2,60 0,87 
0,89 

Item  0,00 0,67 8,94 0,99 

 

3.5 Analisis Data 

3.5.1 Verifikasi Data  

Verfikasi data bertujuan untuk memeriksa, menyeleksi atau memilih 

data yang memadai yang selanjutnya dilakukan pengolahan data. Adapun 

tahapan verifikasi data yaitu memeriksa angket yang sudah terkumpul, 

memisahkan angket berdasarkan kelas responden, melakukan rekap data 

disertai dengan memberikan skor pada setiap item yang sesuai, 

mengurutkan jawaban responden, dan melakukan pengolahan data dengan 

aplikasi winstep model rasch versi 3.73.  

 

3.5.2   Penskoran Instrumen 

Penskoran instrumen karakter kindness (kebaikan) menggunakan 

skala likert dengan lima alternatif jawbaan yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai 

(S), Kurang Sesuai (KS), Tidak Sesuai (TS) dan Sangat Tidak Sesuai 

(STS). Setiap alternatif jawaban diberi skor sebagia berikut. 

Tabel 3.9 

Pola Skor Alternatif Respons 

Alternatif Jawaban 
Pernyataan 

(+) (-) 

Sangat Sesuai (SS) 5 1 

Sesuai (S) 4 2 

Kurang Sesuai (KS) 3 3 
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Tidak Sesuai (TS) 2 4 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 5 

3.5.3  Pengkategorian 

Pengkategorian dalam instrumen karakter kindness (kebaikan) 

terbagi menjadi tiga kategori dengan mengacu pada perhitungan tabel 

berikut ini. 

Tabel 3.10 

Pengkategorian Skor Karakter Kindness (Kebaikan) Peserta didik 

Rentang Skor Kategori 

(Mean + 1,0 SD) ≤ X Tinggi 

(Mean – 1,0 SD) ≤ X < (Mean + 1,0 SD) Sedang 

X < (Mean – 1,0 SD) Rendah 

    (Azwar, S. 2016, hlm. 149) 

Hasil pengolahan data dengan menggunakan model Rasch 

diketahui mean 0,81 dan standar deviasi 0,46, maka rentang skor dari 

setiap kategori karakter kindness (kebaikan) dapat dijabarkan sebagai 

berikut.  

Kategori Tinggi  =  (Mean + 1,0 SD) ≤ X 

   = (0,81 + 0,46) 

   = 1,27 ≥ X 

Kategori Sedang  = (Mean – 1,0 SD) ≤ X < (Mean + 1,0 SD) 

   = (0,81- 0,46) ≤ X < (0,81 + 0,46) 

   = 0,35 ≤ X < 1,27 

Kategori Rendah = X < (Mean – 1,0 SD) 

   = X < 0,35  

Hasil yang diperoleh dari rumusan diatas menunjukkan nilai 

untuk setiap kategori yaitu kategori tinggi dengan interval      , 

kategori rendah dengan interval       dan kategori sedang dengan 

interval 0, 36 sampai dengan 1, 26. Pengkategorian dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 3.11 

Kategorisasi Karakter Kindness (Kebaikan) 

Interval Kategori 

1,27 ≥ X Tinggi 
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0,35 ≤ X < 1,27 Sedang 

X < 0,35 Rendah  

 

Dari pengkategorian karakter kindness (kebaikan) pada tabel 

3.12. Selanjutnya dijelaskan penafsiran untuk ketiga kategori sebagai 

berikut.  

 

Tabel 3.12 

Penafsiran Kategorisasi Karakter Kindness (Kebaikan) 

Kategori Interpretasi 

Tinggi Peserta didik sudah memiliki perkembangan yang optimal pada 

setiap dimensi karakter kindness (kebaikan), yaitu generousity 

yang meliputi keinginan untuk menawarkan yang terbaik dari 

diri, melihat apa yang dimiliki untuk kepentingan orang lain, 

keinginan untuk memberi dan memberikan emphatic joy 

(kebahagiaan dan sukacita) bagi kondisi psikologis orang lain. 

Nurturance meliputi sikap memelihara persahabatan, dan 

memberikan bantuan kepada orang lain. Care, artinya peserta 

didik sudah memiliki perkembangan yang optimal dalam 

menunjukkan kepedulian terhadap orang lain, menunjukkan 

rasa cinta kepada orang lain yang membutuhkan. 

Perkembangan optimal dalam dimensi compassion  meliputi 

menunjukkan perasaan kasih sayang, kesabaran terhadap orang 

lain, memaafkan, simpati dan mampu membuat orang lain 

nyaman berada didekatnya. Altruistic love artinya peserta didik 

berkembang optimal dalam memprioritaskan kepentingan 

bersama, mementingkan kepentingan orang lain, menganggap 

semua orang sangat berharga dan keinginan untuk selalu 

bersama. Nicenees peserta didik berkembang optimal meliputi 

sikap menunjukkan keramahan terhadap orang lain dan 

menghargai kesopanan.   

Sedang Peserta didik memiliki karakter kindness (kebaikan) yang mulai 

berkembang pada setiap dimensi karakter kindness (kebaikan), 
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yaitu generousity yang meliputi keinginan untuk menawarkan 

yang terbaik dari diri, melihat apa yang dimiliki untuk 

kepentingan orang lain, keinginan untuk memberi dan 

memberikan emphatic joy (kebahagiaan dan sukacita) bagi 

kondisi psikologis orang lain. Nurturance meliputi sikap 

memelihara persahabatan, dan memberikan bantuan kepada 

orang lain. Care, artinya peserta didik sudah mulai berkembang 

untuk menunjukkan kepedulian terhadap orang lain, 

menunjukkan rasa cinta kepada orang lain yang membutuhkan. 

Sikap mulai berkembang dalam dimensi compassion  meliputi 

menunjukkan perasaan kasih sayang, kesabaran terhadap orang 

lain, memaafkan, simpati dan mampu membuat orang lain 

nyaman berada didekatnya. Altruistic love artinya peserta didik 

mulai berkembang dalam memprioritaskan kepentingan 

bersama, mementingkan kepentingan orang lain, menganggap 

semua orang sangat berharga dan keinginan untuk selalu 

bersama. Nicenees siswa mulai berkembang untu menunjukkan 

sikap keramahan terhadap orang lain dan menghargai 

kesopanan.   

Rendah Sikap karakter kindness (kebaikan) peserta didik belum 

berkembang dalam setiap dimensi karakter kindness 

(kebaikan), yaitu generousity yang meliputi keinginan untuk 

menawarkan yang terbaik dari diri, melihat apa yang dimiliki 

untuk kepentingan orang lain, keinginan untuk memberi dan 

memberikan emphatic joy (kebahagiaan dan sukacita) bagi 

kondisi psikologis orang lain. Nurturance meliputi sikap 

memelihara persahabatan, dan memberikan bantuan kepada 

orang lain. Care, artinya sikap peserta didik belum berkembang 

dalam menunjukkan kepedulian terhadap orang lain, 

menunjukkan rasa cinta kepada orang lain yang membutuhkan. 

Sikap belum berkembang dalam dimensi compassion  meliputi 

menunjukkan perasaan kasih sayang, kesabaran terhadap orang 

lain, memaafkan, simpati dan mampu membuat orang lain 

nyaman berada didekatnya. Altruistic love artinya sikap peserta 

didik belum berkembang dalam memprioritaskan kepentingan 



46 
 

Irlla Nur Latifah, 2018 
PROGRAM HIPOTETIK BIMBINGAN PRIBADI-SOSIAL UNTUK  
MENGEMBANGKAN KARAKTER KINDNESS (KEBAIKAN)  
PESERTA DIDIK 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 

perpustakaan.upi.edu 

 

bersama, mementingkan kepentingan orang lain, menganggap 

semua orang sangat berharga dan keinginan untuk selalu 

bersama. Nicenees belum berkembang sikap yang 

menunjukkan keramahan terhadap orang lain dan menghargai 

kesopanan.   

 

3.6  Prosedur  Penelitian 

Prosedur dalam penelitian dilakukan berdasarkan tiga tahapan, yaitu 

tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan dijelaskan sebagai berikut. 

3.6.1 Persiapan 

1. Menentukan masalah penelitian, mencari berbagai sumber baik 

jurnal maupun buku dan berkonsultasi dengan dosen pengampu 

mata kuliah penelitian bimbingan dan konseling untuk 

menyusun penelitian 

2. Mendapatkan revisi dan masukan dari dosen  terkait masalah 

penelitian  

3. Melakukan pengadministrasian seperti membuat Surat 

Keterangan (SK) pembimbing skripsi melalui prosedur 

penyerahan rancangan penelitian pada sekretaris departemen a.n 

ketua departemen, yang kemudian di lanjutkan pada akademik 

fakultas ilmu pendidikan 

4. Setelah mendapatkan SK pembimbing skripsi, dan sudah 

diketahui oleh dosen pembimbing yang bersangkutan. 

Selanjutnya peneliti sudah bisa melaksanakan bimbingan skripsi 

dengan melaporkan draft bab 1 sampai dengan bab III dan 

menyusun instrumen penelitian.  

3.6.2 Pelaksanaan 

1. Melakukan penimbangan instrumen yang telah disusun peneliti 

(Judgment) kepada tiga dosen Departemen Psikologi 

Pendidikan dan Bimbingan 

2. Melaksanakan perijinan penyebaran instrumen 

3. Melaksanakan penyebaran instrumen di SMP Negeri 9 Bandung 

4. Pengolahan dan analisis data untuk mendapatkan gambaran 

umum karakter kindness (kebaikan) sebagai landasan untuk 
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merumuskan program bimbingan pribadi sosial untuk 

mengembangkan karakter kindness (kebaikan). 

5. Melakukan uji kelayakan program oleh pakar dan praktisi 

bimbingan dan konseling kemudian program direvisi oleh 

peneliti.  

3.6.3 Pelaporan 

1. Seluruh draft penelitian bab 1 sampai dengan bab V dilaporkan 

dalam bentuk skripsi dilengkapi dengan lampiran dari hasil 

pengolahan data dan pembuatan program bimbingan pribadi 

sosial untuk mengembangakan karakter kindness (kebaikan) . 

2. Skripsi yang telah disempurnakan kemudian di persentasikan 

dalam ujian sidang skripsi departemen psikologi pendidikan dan 

bimbingan.  

 


