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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan 

penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan 

pendekatan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan intrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014, hlm. 35-36). Pada 

penelitian ini hasil yang diperoleh berupa angka yang digunakan 

untuk menganalisis variabel layanan bimbingan pribadi sosial 

untuk mengembangkan kesiapan kehidupan pernikahan dan 

berkeluarga.  

Penelitian menggunakan penelitian deskriptif, yang bertujuan 

untuk mengidentifikasi keadaan pada saat penelitian dilakukan. 

Metode ini dipilih karena untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Penelitian ini tidak 

mengadakan manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel 

bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya 

(Sukmadinata, 2008, hlm. 54).  Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan yaitu mengidentifikasi kesiapan remaja mengenai 

kehidupan pernikahan dan berkeluarga untuk selanjutnya dibuat 

layanan hipotetik bimbingan pribadi-sosial untuk mengembangkan 

pemahaman kehidupan pernikahan dan berkeluaraga peserta didik 

kelas XII SMA Negeri 9 Bandung. 

B. Partisipan  

Partisipan dalam penelitian ini yaitu siswa yang secara 

administratif terdaftar dan aktif mengikuti pembelajaran di Kelas 

XII SMA Negeri 9 Bandung Tahun Ajaran 2018-2019. Jumlah 

patisipan dalam penelitian ini sebanyak 356 orang berasal dari 

semua peserta didik kelas XII yang terdiri dari 10 kelas yang dapat 

dilihat pada Tabel 3.1: 

Tabel 3.1  

Jumlah Anggota Populasi dan Sampel 

No. Kelas Jumlah 

1 Kelas XII IPA 1 39 Orang 

2 Kelas XII IPA 2 40 Orang 

3 Kelas XII IPA 3 37 Orang 
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4 Kelas XII IPA 4 39 Orang 

5 Kelas XII IPA 5 36 Orang 

6 Kelas XII IPA 6 34 Orang 

7 Kelas XII IPS 1 32 Orang 

8 Kelas XII IPS 2 34 Orang 

9 Kelas XII IPS 3 32 Orang 

10 Kelas XII IPS 4 33 Orang 

Jumlah  356 Orang  

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto 1999, 

hlm. 115). Populasi yang digunakan dalalm penelitian ini yaitu 

peserta didik kelas XII SMA Negeri 9 Bandung Tahun Ajaran 

2018-2019. Pengambilan sampel menggunakan teknik simple 

random sampling (sederhana) karena pengambilan anggota sampel 

dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota 

populasi dianggap homogen (Sugiyono, 2014, hlm. 152). Mengacu 

pada Frankel dan Wallen (1993) yang menyarankan bahwa kajian 

penelitian pendidikan dalam penelitian deskriptif jumlah sampel 

minimum adalah 100 sampel. Dalam penelitian ini diambil sampel 

sebanyak  153 responden di kelas XII SMA Negeri 9 Bandung 

Tahun Ajaran 2018-2019.  

D. Definisi Operasional Variabel 

Kesiapan diartikan sebagai persepsi individu dalam penilaian 

subjektif seseorang mengenai seberapa siap memenuhi peran dan 

tanggung jawab dalam pernikahan. Kesiapan menghadapi 

pernikahan dan berkeluarga dalam penelitian ini adalah kesiapan 

menghadapi pernikahan yang diwujudkan dalam bentuk 

pemahaman untuk membentuk keluarga yang sejahtera bagi 

anggota keluarga. Keluarga yang sejahtera diartikan sebagai 

keluarga yang dibentuk berdasarkan atas pernikahan yang sah, 

mampu memenuhi kebutuhan fisik dan mental yang layak, 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki hubungan 

yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota keluarga dan antar 

keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Landis 1989; 

BKKBN, 1992 dalam Kumoro, 2013, hlm. 9-10).  
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Dengan merujuk kepada (BKKBN, 2014) maka aspek-aspek 

kesiapan dalam menghadapi pernikahan dan berkeluarga adalah 

pesiapan fisik, persiapan mental spiritual, dan persiapan sosial 

ekonomi. Secara lebih rinci, aspek-aspek kesiapan dalam 

menghadapi pernikahan dan berkeluarga adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan Fisik, mental dan spiritual, sosial dan ekonomi, 

kesehatan, yang akan diuraikan dibawah ini, yang lebih layak 

diperhatikan adalah persiapan fisik atau biologis, antara lain : 

a. Usia yang ideal untuk menikah antara 20-25 tahun bagi 

perempuan, dan usia 25-30 tahun bagi laki-laki  

b. Mengetahui status kesehatan calon pengantin. 

c. Kersehatan fisik, dalam arti arang itu tidak mengidap 

penyakit (terutama penyakit menular) dan bebas dari 

penyakit keturunan. Pemeriksaan laboratorium serta 

konsultasi pra nikah sangat penting dianjurkan bagi 

pasangan yang hendak berkeluarga. 

d. Hindari pernikahan antar keluarga yang terlalu dekat, 

karena akan berakibat cacat pada anak. 

e. Masalah kecantikan/ ketampanan relatif sifatnya, yang 

penting adalah tidak ada cacat yng menimbulkan distabilitas 

(ketidakmampuan untuk berfungsi dalam kehidupan 

berkeluarga). 

2. Persiapan Mental dan Spiritual 
Persiapan secara mental meliputi antara lain: 

a. Kepribadian, kematangan kepribadian merupakan faktor 

utama dalam pernikahan. Pasangan yang berkepribadian 

matang dapat saling memberikan kebutuhan psikis atau jiwa 

yang paling penting dalam keharmonisan keluarga. 

b. Pendidikan, taraf pendidikan dan kecerdasan juga perlu 

diperhatikan dalam mencari pasangan, khususnya latar 

belakang agama, oleh karena pengetahuan, penghayatan dan 

pengalaman agama ini penting dalam berkeluarga.  

c. Agama, persamaan agama antara suami dan istri sangat 

penting bagi stabilitas atau keutuhan dan ketenangan 

rumahtangga.  

3. Persiapan Sosial Ekonomi  
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Tentu diluar kemampuan mental dan spiritual, permasalahn 

ekonomi harus menjadi pertimbangan yang matang, yang harus 

dipersiapkan adalah : 

a. Latar Belakang Sosial Keluarga, calon pengantin 

sebaiknya mengetahui keluarga calon pasangannya, hal ini 

akan memudahkan untuk mengetahui kebiasaan calon 

pasangan ketika telah menjadi pasangannya kelak.  

b. Latar Belakang Budaya, mengetahui budaya calon 

pasangan menjadi penting karena bagaimanapun perbedaan 

budaya dan tradisi dapat memicu kesalahpahaman yang 

dapat merusak hubungan harmonis antara suami istri.  

c. Pergaulan, mengetahui pergaulan calon pasangan juga 

penting, karena akan memudahkan calon suami istri 

beradaptasi satu dengan yang lainnya.  

d. Pekerjaan dan Kondisi Materi Lainnya, kesiapan secara 

materi diperlukan tidak hanya untuk acara pesta pernikahan 

saja, tetapi lebih jauh adalah utnuk mempersiapkan 

kebutuhan materi yang pasti akan muncul dalam kehidupan 

keluarga kelak. Calon suami dan istri sebaiknya telah 

mandiri secara ekonomi supaya keluarga yang akan 

dibangunnya dapat mandiri 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang di gunakan 

oleh penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaanya lebih 

mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, 

dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Arikunto, 1999, hlm. 

151).  

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan kuisioner kesiapan menikah dan 

berkeluarga untuk siswa SMA kelas XII. Data yang diperoleh dari 

hasil analisis data ini bersifat kuantitatif, maka jawaban yang 

diberikan oleh responden diberi skor berdasarkan data interval atau 

rasio dikotomi (dua alternatif) dengan metode pengukuran 

Guttman, sebelumnya peneliti membuat kisi-kisi instrumen sebagai 

berikut: 

1. Pedoman kisi-kisi 

Kisi-kisi kesiapan menghadapi kehidupan pernikahan dan 

berkeluarga pada remaja disajikan dalam Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2  

Kisi-kisi Intrumen Kesiapan Menghadapi Kehidupan Pernikahan 

dan Berkeluarga 

Aspek Indikator No Item Ʃ 

Persiapan 

Fisik 

Memahami usia ideal untuk 

menikah  

1,2, 8,9,10 5 

Memahami kondisi fisik yang 

baik untuk menikah   

3,4,5,6,7 
5 

Persiapan 

mental 

dan 

spiritual 

Memahami karakteristik 

kepribadian diri yang baik untuk 

menikah 

11,12,13,14,1

5,16,17,18 

8 

Memahami karakteristik 

psikologi pria dan wanita 

19,20,21,22,2

3 

5 

Memahami persiapan ilmu dan 

taraf pendidikan 

24,25,26,27,2

8,29,30,31,32

,33,34,35 

12 

Memahami makna pernikahan 

sebagai sarana ibadah dalam 

beragama 

36,37,38,39,4

0,41,42,43,44

,45,46 

11 

Persiapan 

Sosial 

Ekonomi 

Memahami perbedaan latar 

belakang sosial keluarga 

47,48,49, 

50,51,52 

6 

Memahami latar belakang budaya  53,54,55,56,5

7,58,59,60 

8 

Memahami nilai-nilai dan etika 

dalam pergaulan 

61,62.63.64 4 

Memahami pentingnya faktor 

pekerjaan dan kondisi materi 

lainnya 

65,66,67,68,6

9,70 

6 

Jumlah Pernyataan 70 

 

F. Pengembangan Instrumen Penelitian 

1. Uji Kelayakan Instrumen  

Uji kelayakan instrumen melalui penimbangan yang 

bertujuan untuk mengetahui aspek kesesuaian item pernyataan 

dengan landasan teoritis dan ketepatan bahasa yang digunakan, 

dilihat dari sudut bahasa baku dan subjek yang memberikan 

respon.  
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Uji kelayakan intrumen dilakukkan oleh tiga pakar/dosen 

ahli dari juruan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (PPB) 

yaitu Dr. Nani M. Sugandhi, M.Pd, Dr. Ipah Saripah, M.Pd., 

dan Eka Sakti Yudha,M.Pd. Kritikan dan saran dari tiga dosen 

ahli dijadikan landasan penyempurna alat pengumpul data yang 

dibuat. Hasil judgement dari dosen ahli termuat pada Tabel 3.3: 

Tabel 3.3  

Hasil Judgement Instrumen 

Kesimpulan No. Item Jml. 

Memadai  5,8,9,14,20, 21, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 

39, 44, 61, 67,  

16 item  

Revisi 1,3,6,7,11,12,13,15,16,17,18, 19, 22, 

23, 26, 27,28, 29, 30,31, 36, 37, 38, 41, 

42, 43, 47, 48, 49,  52, 54, 55, 59, 60, 

62, 64, 65, 66, 69, 70.  

40 item  

Dibuang  4,10, 24, 40, 45, 46, 50,51, 53, 56, 57, 

58, 63, 68,  

14 item  

Total item yang digunakan 56 item  

Hasil uji kelayakan instrumen menunjukan 16 butir item yang 

dapat digunakan, 40 perlu direvisi, dan 14 item harus diganti karena 

tidak relevan dengan indikator dan aspek kesiapan kehidupan 

pernikahan dan berkeluarga. Masukkan dari salah satu dosen 

mengatakan bahwa perlu ada pernyataan negatif agar tidak terjadi 

bias, karena kemungkinan besar jika pernyataan semua positif, 

peserta didik akan menjawab Ya semua. Adapun kisi-kisi instrumen 

setelah uji kelayakan instrumen dapat dilihat pada Tabel 3.4: 

Tabel 3.4  

Hasil Judgement  Kesiapan Diri untuk Menghadapi Penikahan dan 

Berkeluarga 

Aspek Indikator 
No Item 

Ʃ 
(+) (-) 

Persiapan 

Fisik 

Memahami usia ideal untuk 

menikah  

3,7 1,2,8 5 

Memahami kondisi fisik yang 

baik untuk menikah   

4 5, 6 3 

Persiapan 

mental dan 

spiritual 

Memahami karakteristik 

kepribadian diri yang baik 

untuk menikah 

9,10,11, 

12, 14, 

18, 20  

13, 15, 

16, 17, 

19 

12 
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Memahami persiapan ilmu 

dan taraf pendidikan sebagai 

bekal sebuah pernikahan 

21, 22, 

24, 25, 

28, 29,  

23, 26, 

27, 30, 

31, 32 

12 

Memahami makna pernikahan 

sebagai sarana ibadah dalam 

beragama 

33, 35, 

37, 38,  

34, 36, 

39, 40 

8 

Persiapan 

Sosial 

Ekonomi 

Memahami perbedaan latar 

belakang sosial keluarga, 

sebagai latar belakang sebuah 

pernikahan 

43, 44 41, 42 4 

Memahami latar belakang 

budaya calon pasangan 

suami/istri 

45, 47, 

48 

46 4 

Memahami nilai-nilai dan 

etika dalam pergaulan dalam 

memersiapkan sebuah 

pernikahan 

49, 52 50, 51 4 

Memahami pentingnya faktor 

pekerjaan dan kondisi materi 

lainnya dalam memersiapkan 

sebuah pernikahan 

54, 55,  53, 56 4 

Jumlah Pernyataan 29 27 56 

 

2. Uji Keterbacaan Item 

Uji keterbacaan bertujuan untuk menguji seberapa jauh 

pernyataan dapat dipahami oleh responden. Uji keterbacaan 

item dilakukan dengan memberikan angket pada 5 orang 

remaja SMA untuk selanjutnya pernyataan yang tidak dipahami 

diperbaiki sesuai kebutuhan sehingga dapat dipahami oleh 

peserta didik dan kemudian dilakukakan uji validitas.  

3. Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

Setelah melalui proses judgement instrumen, selanjutnya 

instrumen diuji melalui dua tahap yaitu sebagai berikut: 

a. Uji Validitas Butir Item 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan 

tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. 

Pengujian validitas butir item dilakukan terhadap seluruh 

item yang terdapat dalam angket kesiapan menghadapi 
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kehidupan pernikahan dan berkeluarga. Pengujian validitas 

bertujuan untuk mengetahui apakah kuesioner yang 

digunakan mampu mengukur kesiapan menghadapi 

kehidupan pernikahan dan berkeluarga. 

Dalam menentukan validitas instrumen, peneliti 

menggunakan pemodelan Rasch melalui Winsteps Rash 

Model For Windows. Untuk melihat validitas item 

digunakan analisis pada tabel 13.1 yaitu Item Measure 

dengan memeriksa tiga kolom yaitu Outfit MNSQ, Oufit Z 

Standard dan Pt Measure Corr. Dengan penjelasan kriteria 

sebagai berikut (Sumintono & Widhiarso, 2015, hlm. 113): 

1. Kriteria untuk memeriksa yang tidak sesuai (misfit) 

adalah sebagai berikut: 

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

< MNSQ < 1,5  

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

ZSTD < +2,0 

c. Nilai Point Measure Correlation (Pt Measure Corr): 

0,4 < Pt Measure Corr < 0,85 

2. Unidimensionalitas instrumen pada tabel 23. 

Unidimensionalitas sebagai ukuran penting untuk 

mengevaluasi apakah instrumen yang dikembangkan 

mampu mengukur apa yang seharusnya diukur, 

dengan prasyarat Unidimensionalitas minimal sebesar 

20% (Sumintono & Widhiarso, 2015, hlm. 122). 

Uji valisitas dilakukan kepada 40 responden. Hasil uji 

validitas menunjukkan bahwa dari 56 pernyataan, 33 

pernyataan valid, dan 23 pernyataan yang tidak valid. 

Item-item yang tidak valid tersebut disebabkan karena 

tidak memenuhi kriteria nilai Outfit MNSQ, Oufit Z 

Standard dan Pt Measure Corr.  

Uji Unidimensionalitas yang dilakukan dengan 

memeriksa tabel 23 menunjukkan bahwa: 1) nilai raw 

variance pada instrumen kesiapan menghadapi kehidupan 

pernikahan dan berkeluarga adalah 30,2% dan sudah 

memenuhi syarat uji Unidimensionalitas.  

Tabel 3.5  

Hasil Perhitungan Validitas 
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Keterangan No item Ʃ 

Valid  2, 4, 7, 12, 27, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 

42, 43, 44, 47, 50, 51, 53, 55, 56 

20 

Tidak Valid  1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 10, 13, 16, 21, 25, 

14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 

28, 34, 29, 30, 33,38, 40, 41, 45, 46, 

48, 49, 52, 54 

36 

Item yang tidak valid dikarenakan dibuang disebabkan 

tidak layak digunakan Setelah uji validitas, maka instrumen 

kesiapan menghadapi kehidupan pernikahan dan berkeluarga 

dapat digunakan. 

b. Uji Reliabilitas Instrumen 
Reliabilitas menjelaskan seberapa jauh pengukuhan 

yang dilakukan berkali-kali akan menghasilkan informasi 

yang sama. Artinya, tidak menghasilkan banyak perbedaan 

informasi yang berarti (Sumintono & Widhiarso, 2015, 

hlm. 31). Dalam menentukan reliabilitas instrumen, 

peneliti menggunakan pemodelan Rasch melalui Winsteps 

Rash Model For Windows. 

Uji reliabilitas suatu instrumen dapat dilakukan 

dengan dengan memeriksakan nilai Alpa Cronbach pada 

tabel 3.1 Summary Statistics. Adapun kriteria pengukuran 

reliabilitas yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.6  

Kriteria Pengukuran Reliabilitas 

No  Kriteria  Rentang  

1 Buruk  < 0,5 

2 Jelek  0,5 - 0,6 

3 Cukup  0,6 - 0,7 

4 Bagus  0,7 – 0,8 

5 Bagus sekali  >0,8 

Sumber: (Sumintono & Widhiarso, 2015, hlm. 109). 

Bedasarkan uji reliabilitas pada instrumen 

kesiapan menghadapi kehidupan pernikahan dan 

berkeluarga diperoleh hasil nilai apla cronbach 

sebesar 0,78 dan termasuk kategori bagus. Instrumen 
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tersebut menunjukan skor yang stabil dan konsisten 

digunakan.  

Dalam menguji reliabilitas instrumen selain 

dilihat melalui nilai apla Cronbach dipertimbangkan 

pula niai person reliability dan item reliability. 

Adapun kriteria pengukuran person reliability dan 

item reliability sebagai berikut: 

Tabel 3.7  

Kriteria Pengukuran Person Reliability dan Item 

Reliability 

Rentang Kategori 

< 0,67 Lemah  

0,67 – 0,80 Cukup  

0,81 – 0,90 Bagus  

0,91 – 0,94 Bagus sekali  

0,94 Istimewa 

Berdasarkan uji reliabilitas yang dilakukan, instrumen 

kesiapan menghadapi kehidupan pernikahan dan berkeluarga 

memiliki nilai person reliability sebesar 0,75 termasuk tegori 

cukup. Dengan item reliaability 0,86 termasuk kategori bagus.  

 

G. Prosedur Penelitian 

Prosedur yang ditempuh dalam penelitian terdiri dari tiga 

tahapan, yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan, 

dengan deskripsi sebagai berikut:  

1. Tahap Persiapan Penelitian  

a. Membuat prosposal penelitian dan mengkonsultasikannya 

kepada dosen mata kuliah skripsi dan disahkan dengan 

persetujuan dari dewan skripsi dan dosen pembimbing 

skripsi serta ketua jurusan Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan.  

b. Pengurusan permohonan pengangkatan dosen 

pembimbing skripsi pada tingkat fakultas, yang telah 

disahkan oleh dosen pembimbing pilihan dan ketua 

jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan.  

c. Mengajukan permohonan izin penelitian dari jurusan 

Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Surat izin penelitian 
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yang telah disahkan kemudian disampaikan kepada kepala 

sekolah SMA Negeri 9 Bandung. 

d. Memohon izin menggunakan instrumen yang sudah valid 

tentang kesiapan menikah dan berkeluarga 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian  

a. Menyebarkan instrumen kesiapan diri untuk menikah dan 

berkeluarga pada siswa kelas XII SMA Negeri 9 Bandung. 

b. Mengolah data hasil penyebaran instrumen. 

c. Melakukan analisis data hasil penyebaran instrumen 

d. Menyusun layanan bimbingan pribadi sosial berdasarkan 

kesiapan kehidupan pernikahan dan berkeluarga di kelas 

XII SMA Negeri 9 Bandung. 

e. Melakukan uji kelayakan layanan bimbingan pribadi 

sosial oleh ahli dan praktisi. 

3. Hasil dan Laporan 

Pada tahap akhir, penulisan skripsi, membuat kesimpulan 

dan rekomendasi dari hasil penelitian serta mengkonsultasikan 

draf skripsi dan sidang kepada dosen pembimbing. 

H. Analisis Data  

1. Verifikasi Data  

Verifikasi data merupakan langkah pemeriksaan terhadap 

data yang diperoleh dalam rangka pengumpulan data, sehingga 

perifikasi data memiliki tujuan untuk menyeleksi data yang 

dianggap layak untuk diperoleh. 

2. Penyekoran  
Penyekoran instrumen dalam penelitian ini disusun 

menggunakkan Skala Guttman. Melalui pengukuran Skala 

Guttman data yang diharapkan, diukur dan diperoleh dari 

responden berada dalam ukuran yang jelas (tegas) dan 

konsisten terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Data 

yang diperoleh berupa data interval atau rasio dikotomi (dua 

alternatif) (Sugiyono, 2010, hlm. 139). Intrumen ini 

menggunakan dua skala, yaitu Ya dan Tidak. Bobot nilai untuk 

kedua alternatif jawaban adalah 1 dan 0. Data yang diperoleh 

dapat berupa data interval atau rasio dikotomi (dua alternatif).  

Bobot nilai untuk kedua alternatif jawaban tersaji pada Tabel 

3.8 

Tabel 3.8  
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Penyekoran 

Item YA TIDAK 

Favourable (+) 1 0 

Unfavourable (-) 0 1 

 

3. Pengelompokan Data untuk Pengembangan Layanan  

Penentuan pengelompokan skor digunakan sebagai 

standarisasi dalam menafsirkan skor yang ditujukan untuk 

mengetahui makna skor yang dicapai peserta didik dalam 

pendistribusian respon terhadap instrumen. Pengelompokan 

skor disusun berdasarkan skor yang diperoleh subjek uji coba 

pada setiap aspek maupun skor total instrumen. Pengkategorian 

dalam penelitian ini yaitu siap dan belum siap. Pengkategorian 

tersebut dapat dilakukan dengan menentukan jawaban “ya” 

memiliki skor 1 termasuk pada kategori siap sedangkan 

jawaban “tidak” memiliki skor 0 termasuk pada kategori belum 

siap. Maka Pengkategorian tersebut memiliki arti sebagai 

berikut: 

Tabel 3.9 

Kriteria Kesiapan Diri untuk Menghadapi Penikahan dan 

Berkeluarga 

No Kriteria Penafsiran 

1 Siap  Responden sudah memahami persiapan 

yang harus dilakukan dari mulai 

persiapan fisik, persiapan mental dan 

spiritual, dan persiapan ekonomi dalam 

menghadapi pernikahan dan berkeluarga.  

2 Belum 

Siap 

Responden belum memahami persiapan 

yang harus dilakukan dari mulai 

persiapan fisik, persiapan mental dan 

spiritual, dan persiapan ekonomi dalam 

menghadapi pernikahan dan berkeluarga 

Adapun menghitung ketercapaian skor menggunakan rumus: 

Skor Ketercapaian = Skor total/Skor ideal X 100% 
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I. Penyusunan Layanan Bimbingan Pribadi Sosial untuk 

Mengembangkan Kesiapan Kehidupan Pernikahan dan 

Berkeluarga 

Proses penyusunan program bimbingan kelompok dalam 

penelitian terdiri dari tiga langkah, sebagai berikut:  

a. Penyusunan Program  

Penyusunan program dimulai dengan melakukan analisis 

terhadap data yang diperoleh mengenai gambaran pemahaman 

kehidupan pernikahan dan berkeluarga peserta didik di sekolah 

dan indikator-indikatornya. Gambaran indikator merupakan 

dasar dalam penyusunan program bimbingan pribadi untuk 

mengembangakan pemahaman kehidupan pernikahan dan 

berkeluarga peserta didik. Penyusunan program terdiri dari 

aspek-aspek antara lain landasaran penyusuanan program, 

proses penyusunan program dan evaluasi program.  

b. Validasi Program  

Selanjutnya setelah penyusunan program adalah 

melakukan validasi program yang telah disusun kepada 

pakar/dosen ahli program dari jurusan Psikologi Pendidikan 

dan Bimbingan (PPB) yaitu Dra. Setiawati, M.Pd., dan Dr. Ipah 

Saripah, M.Pd., serta  Guru Bimbingan dan Konseling SMA 

Negeri 9 Bandung yaitu Drs. Supriyadi. Hasil validasi program 

merupakan pedoman untuk melakukan revisi dan perbaikan 

untuk menyusun program bimbingan pribadi untuk 

mengembangkan pemahaman kehidupan pernikahan dan 

berkeluarga peserta didik.  

c. Penyusunan Program Hipotetik  

Penyusunan rumusan program bimbingan pribadi untuk 

mengembangkan pemahaman kehidupan pernikahan dan 

berkeluarga peserta didik, dilakukan berdasarkan hasil 

penelitian dan hasil validasi program oleh dosen. Rumusan 

program bimbingan pribadi untuk meningkatkan pemahaman 

kehidupan pernikahan dan berkeluarga peserta didik menjadi 

rekomendari bagi layanan bimbingan dan konseling di sekolah.



 
 

 
 

 


